Zápisnica č. 11/2021
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2. 6. 2021
o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: Ivan Bindas
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Výberové konanie
SK č.: 909/SKL/2021
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
ÚK: SUB FM s. r. o.
Rádio Mária Slovensko s. r. o.
EJ, s.r.o.
HAMOND Group s.r.o.
JOLIN, s.r.o.
3 /Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 843/SL/2021)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o.
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 845/SL/2021)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 722/SO/2021 a 809/SO/2021
(na vysielanie programu Videonoviny zo dňa 12., 13., 14., 15. 3. 2021 a Záznam zo zasadnutia
mimoriadneho mestského zastupiteľstva konaného dňa 24. marca 2021 zo dňa 26., 27., 28., 29. 3.
2021)
Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.
číslo licencie: TD/225
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 927/SO/2021
(na vysielanie programu Svadba na prvý pohľad zo dňa 30. 1. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 786/SO/2021
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 28. 3. 3021)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 749/SO/2021
(na vysielanie programu Bola raz jedna povesť zo dňa 14. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: RD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 785/SO/2021
(na vysielanie reklamy Kofola zo dňa 31. 3. 2021)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 900/SO/2021
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 12. 4. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 902/SO/2021
(na vysielanie programu Štúdio svet zo dňa 27. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/SO/2021
(na vysielanie programu Aféry – Pornoherci zo dňa 3. a 4. 3. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.

číslo licencie: RD/1

číslo licencie: TD/109

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 800/SO/2021
(na vysielanie programu Manifest (S1 E 8, E 9, E 10) zo dňa 3. 4. 2021)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/47
14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 776/SO/2021
(na vysielanie programu Aféry - Callgirl zo dňa 3. 3. 3021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/109

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 778/SO/2021
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 28. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 727/SO/2021
(na vysielanie programu Geniálna priateľka zo dňa 12. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/2

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 716/SO/2021
(na vysielanie programu V sieti zo dňa 10. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/2

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 713/SO/2021
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 15. 2. 2021)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 782/SO/2021
(na vysielanie programu Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve zo dňa 29. 3. 2021)
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
číslo licencie: TD/100

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 823/SO/2021
(na vysielanie upútavky na program Nočný lovec zo dňa 11. 4. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 807/SO/2021
(na vysielanie upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ zo dňa 7. 4. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 736/SO/2021, 737/SO/2021, 738/SO/2021
(na vysielanie programov Rádiožurnál zo dňa 19. 2. 2021, Správy RTVS o 13:00 a Správy RTVS zo
dňa 19. 2. 2021, Správy RTVS zo dňa 9. 3. 2021 a Správy RTVS zo dňa 11. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: RD/1, TD/1
23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 767/SO/2021
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 20. 3. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1017/SO/2021
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 24. 5. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/1

25/ SK č.: 314/SKO/2021 zo dňa 16. 12. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1760/SO/2020, 1795/SO/2020, 1831/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Život po ľuďoch, Denné svetlo, Jastrabia žena,
upútavka na program Šachový princ/14. 10., 29. 10. 2020, 1. 11. 2020/JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16, TD/109
26/ SK č.: 402/SKO/2021 zo dňa 13. 1. 2021
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1809/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/30. 10. 2020/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
27/ SK č.: 403/SKO/2021 zo dňa 13. 1. 2021
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1808/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/3. 11. 2020/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
28/ SK č.: 933/SKL/2021 zo dňa 30. 4. 2021
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV – SKV s.r.o.

číslo registrácie: TKR/243

29/ Dohľad nad dodržiavaním zákona (vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č.
308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS rádio s.r.o.

30/ Rôzne
*****************
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 415 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 21-11/1.403:
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 2. 6. 2021 prostredníctvom online video-konferencie.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 21-11/1.404:
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
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 21-11/1.405:
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak

za
za
za
za
za
za

Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
Výberové konanie
SK č.: 909/SKL/2021
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
ÚK: SUB FM s. r. o.
Rádio Mária Slovensko s. r. o.
EJ, s.r.o.
HAMOND Group s.r.o.
JOLIN, s.r.o.
Uznesenie č. 21-11/2.406:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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. 909/SKL/2021 začatom dňa 26. 3.
2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie licencie a pridelenie frekvencie
na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach
konania účastníkmi konania
SUB FM s. r. o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
EJ, s.r.o.
Juraja Slottu 26
917 01 Trnava
HAMOND Group s.r.o.
Do kameňolomu 980/8
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
JOLIN, s.r.o.
Panská dolina 75
949 01 Nitra
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
1. Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.
prideľuje frekvenciu 105,9 MHz Nitra ku dňu 27. 9. 2022
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/149, spoločnosti SUB FM s. r. o.

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
rozhodnutie o udelení licencie č. R/149/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto:
V čl. I časť 4 sa mení a znie: „Územný rozsah vysielania: regionálny“
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 105,9 MHz Nitra
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie:
„2.2. Frekvencia: 105,9 MHz Nitra
Lokalita: mesto
Frekvenčný list: 3204/OSFS/2013“
Hlasovanie:
Danielová
proti
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
proti
Dušíková
zdržala sa
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
zdržala sa
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté.
2. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť účastníka konania, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
zdržala sa
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
zdržala sa
Zmeček
zdržal sa
Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté.
3. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť účastníka konania, spoločnosti EJ, s.r.o.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková

za
za
za
za
zdržala sa

Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
zdržala sa
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.
4. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť účastníka konania, spoločnosti HAMOND Group s.r.o.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
zdržala sa
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
zdržala sa
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.
5. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť účastníka konania, spoločnosti JOLIN, s.r.o.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
zdržala sa
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
zdržala sa
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak
Izrael
Začková
Zmeček

za
za
za
za
zdržala sa
za
za
zdržala sa
za

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/416:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie
a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o., EJ, s.r.o., HAMOND Group
s.r.o. a JOLIN, s.r.o. Spoločnosti SUB FM s. r. o. zašle rozhodnutie spolu s frekvenčným listom
a výzvou na zaplatenie správneho poplatku.
T: 26. 4. 2021
Z: PLO
K bodu 3/
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 843/SL/2021)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o.
Uznesenie č. 21-11/3.407:
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. 843/SL/2021 smerujúcu voči
spoločnosti Rádio Bojnice, 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
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/417:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PLO

K bodu 4/
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 845/SL/2021)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.
Uznesenie č. 21-11/4.408:
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 Rádio Prešov s.r.o.
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na
ktoré mu bola pridelená.

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/418:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/419:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 14. 6. 2021

Z: PLO

K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 722/SO/2021 a 809/SO/2021
(na vysielanie programu Videonoviny zo dňa 12., 13., 14., 15. 3. 2021 a Záznam zo zasadnutia
mimoriadneho mestského zastupiteľstva konaného dňa 24. marca 2021 zo dňa 26., 27., 28., 29. 3.
2021)
Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.
číslo licencie: TD/225
Uznesenie č. 21-11/5.409:
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 KABELTELSAT s.r.o.
I.
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N
(TV NOVÁKY) zo dňa 12. 3 až 15. 3. 2021 v čase od 13:00 do 20:00 hod., 26. 3. 2021 až
29. 3. 2021 v čase od 13:00 hod. do 20:00 hod.;
II.
vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona
č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho
vysielania, ako predmetu činnosti, do obchodného registra.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 21-11/420:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/421:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

Uznesenie č. 21-11/5.410:
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 sťažnosti evidované pod č. 722/SO/2021
a č. 809/SO/2021 smerujúce voči programovej službe TV N (TV NOVÁKY), vysielateľa
KABELTELSAT s.r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona
č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/422:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností.
T: 14. 6. 2021
Z: PgO
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 927/SO/2021
(na vysielanie programu Svadba na prvý pohľad zo dňa 30. 1. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 21-11/6.411:
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. 927/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková

za
za
za
za
za

Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/423:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 786/SO/2021
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 28. 3. 3021)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 21-11/7.412:
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 MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. 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 TV MARKÍZA odvysielal dňa 28. 3. 2021 v čase o cca
20:39 hod. program Tvoja tvár znie povedome, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do
12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
proti
Batta
za
Bindas
proti
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/424:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/425:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 6. 2021
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 749/SO/2021
(na vysielanie programu Bola raz jedna povesť zo dňa 14. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 21-11/8.413:
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. 749/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, 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.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/426:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 785/SO/2021
(na vysielanie reklamy Kofola zo dňa 31. 3. 2021)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 21-11/9.414:
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. 785/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu programovej služby 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.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/427:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 900/SO/2021
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 12. 4. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 21-11/10.415:
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. 900/SO/2021 smerujúcu voči
programovej službe 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
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/428:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 902/SO/2021
(na vysielanie programu Štúdio svet zo dňa 27. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: RD/1

Uznesenie č. 21-11/11.416:
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. 902/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.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak
Izrael
Začková

za
za
zdržal sa
za
za
zdržal sa
zdržal sa
zdržal sa

Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/429:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/SO/2021
(na vysielanie programu Aféry – Pornoherci zo dňa 3. a 4. 3. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/109

Uznesenie č. 21-11/12.417:
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej
programovej služby WAU odvysielal dňa 3.3.2021 v čase o cca 6:30 hod. a dňa 4.3.2021 v čase o cca
od 4:06 hod. program Aféry ( E 14., séria 2.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do
12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/430:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/431:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 800/SO/2021
(na vysielanie programu Manifest (S1 E 8, E 9, E 10) zo dňa 3. 4. 2021)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/47
Uznesenie č. 21-11/13.418:
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. 800/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/432:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 776/SO/2021
(na vysielanie programu Aféry - Callgirl zo dňa 3. 3. 3021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/109

Uznesenie č. 21-11/14.419:
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. 776/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu programovej služby WAU 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
proti
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/433:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 778/SO/2021
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 28. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 21-11/15.420:
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. 778/SO/2021 smerujúce voči
programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
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
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/434:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 727/SO/2021
(na vysielanie programu Geniálna priateľka zo dňa 12. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 21-11/16.421:
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. 727/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, 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
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/435:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 716/SO/2021
(na vysielanie programu V sieti zo dňa 10. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/2

Uznesenie č. 21-11/17.422:
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. 716/SO/2021, smerujúce voči
vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ
na základe zákona 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
zdržal sa
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/436:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021
K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 713/SO/2021
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 15. 2. 2021)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 21-11/18.423:
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. 713/SO/2021 smerujúcu voči
programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak
Izrael
Začková

za
za
za
za
za
za
za
za

Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/437:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 782/SO/2021
(na vysielanie programu Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve zo dňa 29. 3. 2021)
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
číslo licencie: TD/100
Uznesenie č. 21-11/19.424:
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 Bardejovská televízna
spoločnosť, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že dňa 29. 3. 2021 v čase o cca 20:10 hod. odvysielal na televíznej programovej službe
Bardejovská televízia - BTV program Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve, v
ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského
programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/438:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/439:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 14. 6. 2021
K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 823/SO/2021
(na vysielanie upútavky na program Nočný lovec zo dňa 11. 4. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 21-11/20.425:
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. 823/SO/2021 smerujúcu voči
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v celom
rozsahu podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
zdržal sa
Bindas
za
Dušíková
proti
Holeštiak
zdržal sa
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/440:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 807/SO/2021
(na vysielanie upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ zo dňa 7. 4. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16
Uznesenie č. 21-11/21.426:
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 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2021 o cca 6:52
hod., 13:29 hod. a 20:11 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal upútavku na program
Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce
scény násilia.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/441:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO

Úloha č. 21-11/442:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 736/SO/2021, 737/SO/2021, 738/SO/2021
(na vysielanie programov Rádiožurnál zo dňa 19. 2. 2021, Správy RTVS o 13:00 a Správy RTVS zo
dňa 19. 2. 2021, Správy RTVS zo dňa 9. 3. 2021 a Správy RTVS zo dňa 11. 3. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: RD/1, TD/1
Uznesenie č. 21-11/22.427:
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. 736/SO/2021, 737/SO/2021
a 738/SO/2021 smerujúce voči vysielaniu programových služieb Jednotka a Rádio Slovensko
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 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
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/443:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 14. 6. 2021
K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 767/SO/2021
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 20. 3. 2021)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 21-11/23.428:
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. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že dňa 20. 3. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci
programu Krimi príspevok s názvom Konanie “v súlade so zákonom“ (?!), v ktorom mohlo dôjsť
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu a ktorý spôsobom svojho
spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v príspevku identifikovanej
osoby.

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/444:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/445:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 14. 6. 2021
K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1017/SO/2021
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 24. 5. 2021)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 21-11/24.429:
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, vo veci možného porušenia
I.
§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 24. 5. 2021 v čase o cca
22:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka program Reportéri, čím mohlo
dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej
programovej služby;
II.
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe
Jednotka odvysielal dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:00 hod. program Reportéri, v ktorom mohlo
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 21-11/446:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/447:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 25/
SK č.: 314/SKO/2021 zo dňa 16. 12. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1760/SO/2020, 1795/SO/2020, 1831/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Život po ľuďoch, Denné svetlo, Jastrabia žena,
upútavka na program Šachový princ/14. 10., 29. 10. 2020, 1. 11. 2020/JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/16, TD/109
Uznesenie č. 21-11/25.430:
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.
314/SKO/2021 MAC TV s.r.o.
I.

porušil

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 270/1995 Z. z.“)
tým, že
a) na televíznej programovej službe WAU dňa 14. 10. 2020 v čase o cca 23:53 hod. odvysielal
program Život po ľuďoch, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol
vyrobený po 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po
31.12.2007,
b) na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal
program Denné svetlo, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený
pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po
31.12.2007,
c) na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 1. 11. 2020 v čase o cca 7:50 hod. a dňa
3. 11. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Jastrabia žena, ktorého český dabing
použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát
odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31.12.2007,
čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z.,
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak

za
za
za
za
za
za

Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
II. porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:51:23 hod. a 22:21:32
hod. upútavku na program Šachový princ, ktorú v oboch prípadoch neoznačil totožným grafickým
symbolom ako samotný program vysielaný dňa 1. 11. 2020 o cca 20:25 hod. na programovej službe JOJ
PLUS
po
celý
čas
vysielania
predmetnej
upútavky,
čím
nesprávne
uplatnil
§ 6 ods. 5 Jednotného systému označovania,
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
proti
Batta
za
Bindas
zdržal sa
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
zdržal sa
Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté.
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 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur.
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.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 21-11/448:
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: 2. 7. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/449:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 26/
SK č.: 402/SKO/2021 zo dňa 13. 1. 2021
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1809/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/30. 10. 2020/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
Uznesenie č. 21-11/26.431:
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. 402/SKO/2021 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že dňa 30. 10. 2020 v čase o cca 16:54 hod. na programovej službe WAU v rámci programu Súdna sieň
odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli
zosynchronizované so zvukovou stopou programu;
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť eur.
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.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/450:
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: 2. 7. 2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/451:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 14. 6. 2021

Z: PgO

K bodu 27/
SK č.: 403/SKO/2021 zo dňa 13. 1. 2021
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1808/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/3. 11. 2020/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 21-11/27.432:
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.
403/SKO/2021 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 3.11.2020 v čase cca o 6:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA
program Teleráno a v rámci neho v čase o cca 7:00:12 hod, 7:29:39 hod, a 8:00:23 hod. spravodajský
blok informujúci o teroristickom útoku vo Viedni, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho
následkami a obeťami v podobe zobrazenia streľby na civilistov, ležiacich tiel na zemi a obrazov krvi
bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre
maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 vyhlášky 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,

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur.
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, VSXXX/18, KS6548.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/452:
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: 16.6.2021
Z: PLO
Úloha č. 21-11/453:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností.
T: 14. 6. 2020
K bodu 28/
SK č.: 933/SKL/2021 zo dňa 30. 4. 2021
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV – SKV s.r.o.

Z: PgO

číslo registrácie: TKR/243

Uznesenie č. 21-11/28.433:
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. 933/SKL/2021 zo dňa 30. 4. 2021, posúdila oznámenie
o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka
konania
TV – SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
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/243 v bode 4. nasledovne:
Bod 4. sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základná programová ponuka (Základný balík):
televízne programové služby:
Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Super RTL, SKV
1, TV Východ, TV LUX
Rozšírená programová ponuka (Rozšírený balík):
televízne programové služby:
Fine Living Network, Eurosport, ČT1, ČT2, ČT24, FILM+,
Filmbox, Discovery Channel, TLC, Animal planet, Disney
Channel, Disney Junior, Nova Sport, Spektrum, AXN, AMC,
Óčko, TV5, Kabel 1, ARD, VOX, Sport 1, JOJ PLUS, TV
Fashion, TV Noe , TV DOMA, Fishing  Hunting Channel,
Minimax, TV Paprika, Sport 2, DAJTO, Nova International,
Nova Sport 1, Nova sport 2, AXN Black, AXN White, France
24, Travel Channel, Prima PLUS, Channel 1 Rusia, Carousel
International, JOJ+ 1, WAU, Jojko, Senzi TV, JOJ Cinema,
Arena Sport 1, NGC, VH1 Classic, Auto motor und sport
channel, Východoslovenská televízia, Stredoslovenská
televízia, Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature, Epic
drama HD, LEO TV, HSE 24 Extra, Kabel Eins, Pro Sieben,
Pro Sieben Max, SAT.1, SAT. 1 Gold, Nat Geo Wild HD,
Music Box LALA TV, ID: Investigation Discovery, Food
Network, Eurosport 1, Eurosport 2, Šlágr TV, Trojka,
Spektrum Home, CS Horror, CS Film, CS Mystery, Body in
Balance
Prémiový balík ( kódovaný):

HBO/HBO HD, HBO2, HBO Comedy, Hustler TV

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN RADIO,
Rádio Jemné“
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas

za
neprítomná
za
za

Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/454:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 933/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 2. 7. 2021
Z: PLO
K bodu 29/
Dohľad nad dodržiavaním zákona (vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č.
308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS rádio s.r.o.
Uznesenie č. 21-11/29.434:
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 KISS rádio s.r.o. vo veci
možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000
Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola
pridelená.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/455:
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: 16. 6. 2021
Z: PLO
30/ Rôzne
1/ Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu č. 1/2021
ÚK: QUESTHOUSE a.s.
Predkladá: PLO
Uznesenie č. 21-11/30.435:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správca v súlade s § 18 ods. 4 zákona
č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 374/2014 Z. z.“) rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu voči spoločnosti
QUESTHOUSE a.s., so sídlom Winterova 62, 921 01 Piešťany, IČO: 35 962 763 vo výške 165,- eur,
ktorá vznikla na základe rozhodnutia Rady č. RP/6/2018 zo dňa 21. 2. 2018.

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
2/ Informácia o vykonaní nápravy
ÚK: L-MEDIA s.r.o. - Televízia Liptov, a.s.
Predkladá: PLO
Uznesenie č. 21-11/30.436:
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. 1009/SKL/2021 zo dňa 13. 5. 2021, posúdila oznámenie o zmene
údajov uvedených v žiadostiach o udelenie licencií účastníka konania
L-MEDIA s. r. o.
Štúrova 1989/41
031 01 Liptovský Mikuláš
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:
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. R/107 nasledovne:
Článok II sa mení a znie:
„II.
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. 6. 2021, spisová značka: RPO-664084/2021, Id v zdrojovom registri: 5123760,
registračný úrad: Okresný súd Žilina, Registračné číslo Sro/20350/L
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 2. 6. 2021, spisová
značka: RPO-664084/2021, Id v zdrojovom registri: 5123760, registračný úrad: Okresný súd Žilina,
Registračné číslo Sro/20350/L“

II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu na televízne vysielanie č. RD/30 nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
„II.
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. 6. 2021, spisová značka: RPO-664084/2021, Id v zdrojovom registri: 5123760,
registračný úrad: Okresný súd Žilina, Registračné číslo Sro/20350/L
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 2. 6. 2021, spisová
značka: RPO-664084/2021, Id v zdrojovom registri: 5123760, registračný úrad: Okresný súd Žilina,
Registračné číslo Sro/20350/L“
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/456:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1009/SKL/2021 a zašle
ho účastníkovi konania.
T: 2. 7. 2021
Z: PLO
Uznesenie č. 21-11/30.437:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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. 209/SKL/2021 začatom
dňa 11. 9. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie frekvencie na
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach
konania účastníkom konania
L-MEDIA s.r.o.
Štúrova 1989/41
031 01, Liptovský Mikuláš
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 § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.
prideľuje frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/107, spoločnosti L-MEDIA s.r.o.
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
rozhodnutie o udelení licencie č. R/107/2009 v znení neskorších zmien a doplnení takto:
Čl. I časť 4 sa mení a znie: „Územný rozsah vysielania: regionálny“
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 92,4 MHz Ružomberok
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie:
„2.2 Frekvencia: 92,4 MHz Ružomberok
Lokalita: Ružomberok
Frekvenčný list: 9004/OSFS/2015“
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 21-11/457:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie
a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti L-MEDIA s. r. o., spolu s frekvenčným listom a výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 2. 7. 2021
Z: PLO
3/ Návrh komunikačnej stratégie RVR – pracovný podklad
Uznesenie č. 21-11/30.438:
Rada berie na vedomie pracovný materiál k návrhu komunikačnej stratégie RVR.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
neprítomná
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 2. 6. 2021
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: Ivan Bindas

