
Zápisnica č. 13/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 1. 7. 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: Ing. Andrej Zmeček 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 918/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 15 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Obec Jaklovce číslo registrácie: 

 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 1007/SL/2021) 

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

ÚK: TES Media, s. r. o. číslo registrácie: TKR/290 

 

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio WOW, s.r.o. číslo licencie: R/113 

 

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

 

6/ SK č.: 728/SKL/2021 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 413/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. číslo licencie: R/123 

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 802/SO/2021 

(na vysielanie programu Slovania – Obeta zo dňa 24. 3. 2021) 

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 928/SO/2021 

(na vysielanie programu Spackané plastické operácie zo dňa 19. 4. 2021) 

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 989/SO/2021      

(na vysielanie programu SOWA Social Awards Slovakia zo dňa 15. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7  

 

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1015/SO/2021      



(na vysielanie programu Mafstory - Utopenec na úteku zo dňa 3. 5. 2021)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 857/SO/2021      

(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 4. 2021)  

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 974/SO/2021      

(na vysielanie programu V politike zo dňa 10. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 992/SO/2021       

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 17. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 810/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 4. 2021)  

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 997/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 11. 5. 2021)  

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

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 990/SO/2021      

(na vysielanie programu Sketch Bros na Europe 2 zo dňa 14. 5. 2021)  

Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                               číslo licencie: R/105, RD/22 

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1019/SO/2021      

(na vysielanie programu Svadba na prvý pohľad zo dňa 15. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/17  

 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 971/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome z dní 4. a 10. 4. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/17 

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1001/SO/2021 

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 19. 5. 2021)  

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

 

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1002/SO/2021      

(na vysielanie programov Rádiožurnál a Krátke správy zo dňa 21. 5. 2021)  

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

 

21/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1014/SO/2021      



(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 5. 2021)  

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

 

22/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 931/SO/2021      

(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 3. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

23/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 985/SO/2021       

(na vysielanie programu Správy zo dňa 14. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

24/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 967/SO/2021                                         

(na vysielanie reklamy Šariš zo dňa 8. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/17 

 

25/ Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 1000/SO/2021, 1021/SO/2021, 1022/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Spútaný motýľ z dní 17., 18., a 20. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/7 

 

26/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 968/SO/2021                                         

(na vysielanie reklamy Double Star zo dňa 27. 4. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/17 

 

27/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1013/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Mafstory - Októberfest zo dňa 26. 4. 2021)  

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

 

28/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 901/SO/2021       

(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 25. 4. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 

 

29/ Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 935/SO/2021, 936/SO/2021      

(na vysielanie zo dňa 3. 5. 2021/hlasitosť)  

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

                   MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                          TD/17 

 

30/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 987/SO/2021       

(na vysielanie upútavky na program Kuriér 2 zo dňa 5. 5. 2021) 

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

 

31/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1020/SO/2021       

(na vysielanie programu Tvoja MINI tvár znie povedome zo dňa 16. 5. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

 



32/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 938/SO/2021      

(na vysielanie programu Videonoviny zo dňa 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19. 4. 2021)  

Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.     číslo licencie: TD/225 

 

33/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 966/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory - Cecky zo dňa 12. 04. 2021)  

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

 

34/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 950/SO/2021      

(na vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 05. 04. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: TD/17 

 

35/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1012/SO/2021      

(na vysielanie programu Súdna sieň – Rajcuje ma mladšia zo dňa 30. 04. 2021)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/109 

 

36/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 877/SO/2021                                          

(na vysielanie programu Ghost Rider zo dňa 25. 3. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                        číslo licencie: TD/47 

  

37/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 981/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 5. 2021) 

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

 

38/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 995/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 27. 4. 2021) 

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

 

39/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1023/SO/2021  

(na vysielanie programu Spútaný motýľ zo dňa 19. 5. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: TD/7 

 

40/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 996/SO/2021 

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 29. 4. 2021) 

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

 

41/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 941/SO/2021 

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 28. 4. 2021 a Rozhovory ZKH zo dňa 29. 4. 2021) 

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

Poskytovateľ: Petit Press, a.s. 

 

42/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 926/SO/2021 

(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 29. 4. 2021) 

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



43/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 879/SO/2021       

(na vysielanie programu Vrahúni zo dňa 26. a 27. 3. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7, TD/17 

 

44/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 880/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Oneskorený orgazmus zo dňa 31. 3. 2021)  

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

 

45/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 988/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Ministerská párty zo dňa 19. 4. 2021)  

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

 

46/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 998/SO/2021  

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 12. 5. 2021) 

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

 

47/ SK č.: 547/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017 

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

(Sťažnosť č. 909/SO/2016)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/17.12.2016/Jednotka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 

 

48/ SK č.: 208-PLO/O-2365/2013  zo dňa 7. 5. 2013 

      209-PLO/O-2366/2013  zo dňa 7. 5. 2013 

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

(Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013/JOJ 

www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Martina(+28) prešiel kamarát. Videla to jeho 

mama /4. 3. 2013 

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

 

49/ SK č.: 522/SKO/2021 zo dňa 27. 1. 2021 

 621/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

 624/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosti č. 262/SO/2021, 294/SO/2021, 292/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/17. 11., 20. 11. 2020/JOJ PLUS, WAU, JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie:TD/16, TD/109, 

TD/15 

 

50/ SK č.: 622/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 265/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: komunikát propagujúci službu Wolt/ 

19. 11. 2020/Aetter 

ÚK: EJ, s.r.o.        číslo licencie: R/142 

 

http://www.joj.sk/


51/ SK č.: 898/SKL/2021 zo dňa 1. 6. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/112, RD/27 

 

52/ SK č.: 982/SKL/2021 zo dňa 6. 5. 2021 

Oznámenie o zmene licencie 

ÚK: EJ, s.r.o.  číslo licencie: R/142 

 

53/ SK č.: 1120/SKL/2021 zo dňa 21. 6. 2021 

Oznámenie o zmene licencie 

ÚK: Raj Production, s.r.o.  číslo licencie: TD/177 

 

54/ SK č.: 1003/SKL/2021 zo dňa 7. 5. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TVR a RE, s.r.o.  číslo licencie: 

 

55/ SK č.: 1050/SKL/2021 zo dňa 31. 5. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.  číslo licencie: 

 

56/ SK č.: 557/SKL/2021 zo dňa 3. 2. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Holkatel, spol. s r.o.  číslo registrácie: TKR/102 

 

57/ SK č.: 921/SKL/2021 zo dňa 20. 4. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK:  SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/135, RD/18 

 Rastislav Lehotský s. r. o. 

 NOMES, s.r.o. 

 CASA MIA nábytok a doplnky a.s.  

 

58/ SK č.: 1151/SKL/2021 zo dňa 24. 6. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: JOLIN, s.r.o.                                                                                       číslo licencie: R/124 

 

59/ SK č.: 1152/SKL/2021 zo dňa 24. 6. 2021 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: VAN GROUP s.r.o.                                                                     číslo registrácie: 

 

60/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 875/SO/2021                                                                               

(na vysielanie programu K veci zo dňa 12. 4. 2021)  

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

 

 

61/ Rôzne   

 

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

 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 494 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

 

 



Uznesenie č. 21-13/1. 471: 

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 16. 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. 21-13/1.472: 

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. 21-13/1.473: 

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  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 2/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 918/SL/2021) 



(vo veci možného porušenia § 15 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Obec Jaklovce číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 21-13/2.474:  

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. 918/SL/2021 smerujúcu voči 

subjektu obec Jaklovce 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. 

 

K bodu 3/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 1007/SL/2021) 

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

ÚK: TES Media, s. r. o. číslo registrácie: TKR/290 

 

Uznesenie č. 21-13/3.475:  

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 spoločnosti TES Media, s. r. o. vo 

veci možného porušenia 

I. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 

retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24, SENZI, AXN bez 

súhlasov ich pôvodných vysielateľov, 

II. § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov 

uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto 

zmien. 

 

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. 21-13/495: 

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: 15. 7. 2021                   Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/496: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                               Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-13/3.476:  

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. 1007/SL/2021 smerujúcu 

voči spoločnosti TES Media, s. r. o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možnej retransmisie 

programových služieb ČT :D, ČT Šport, Prima Cool, TV Barrandov, Prima Zoom, Prima Love,  

Nickelodeon, Fishing & Hunting, Eurosport 1, Eurosport 2 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. 21-13/497: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 4/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio WOW, s.r.o. číslo licencie: R/113 

 

Uznesenie č. 21-13/4.477:  

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 WOW 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 frekvencií 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 

MHz Nové Mesto nad Váhom na účely, na ktoré mu boli pridelené. 

 

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. 21-13/498: 

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: 15. 7. 2021                    Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

 

Uznesenie č. 21-13/5.478:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie predložený materiál. 

 

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. 

 

K bodu 6/ 

SK č.: 728/SKL/2021 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 413/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. číslo licencie: R/123 

 

Uznesenie č. 21-13/6.479:  

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 účastníkovi správneho konania  

č. 728/SKL/2021 vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. 

 

odníma 

 

frekvenciu 89,0 MHz Dolný Kubín, vzhľadom na to, že ju v dňoch 3. 2. 2021 a 4. 5. 2021 nevyužíval 

na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68  

ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

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. 21-13/499: 

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: 1. 8. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/500: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 802/SO/2021 

(na vysielanie programu Slovania – Obeta zo dňa 24. 3. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-13/7.480:  

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. 802/SO/2021 smerujúcu voči 

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

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

 

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. 21-13/501: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 928/SO/2021 

(na vysielanie programu Spackané plastické operácie zo dňa 19. 4. 2021) 

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

 

 



 

Uznesenie č. 21-13/8.481:  

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. 928/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. 21-13/502: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 989/SO/2021      

(na vysielanie programu SOWA Social Awards Slovakia zo dňa 15. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7  

 

Uznesenie č. 21-13/9.482:  

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. 989/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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. 21-13/503: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                            Z: PgO 

 



 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1015/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory - Utopenec na úteku zo dňa 3. 5. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/10.483:  

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 odvysielal dňa 3. 5. 2021 

v čase o cca 22:44 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ program Mafstory - Utopenec na 

úteku, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 

uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/504: 

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: 15. 7. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/505: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 857/SO/2021      

(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/11.484:  

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. 857/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 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. 21-13/506: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 974/SO/2021      

(na vysielanie programu V politike zo dňa 10. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

Uznesenie č. 21-13/12.485:  

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. 974/SO/2021 smerujúcu voči 

programovej službe TA3 vysielateľa C.E.N. 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 zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/507: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 992/SO/2021       

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 17. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 

 

Uznesenie č. 21-13/13.486:  

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 C.E.N. s.r.o. vo veci 



možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 

službe TA3 odvysielal dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 19:50 hod. program Téma dňa, 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. 21-13/508: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/509: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 12. 7. 2021                                                                                                                              Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 810/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/14.487:  

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. 810/SO/2021 smerujúcu voči 

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

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

neopodstatnenú. 
 

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. 21-13/510: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 



 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 997/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 11. 5. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/15.488:  

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. 997/SO/2021 smerujúcu voči 

programovej službe 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 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. 21-13/511: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 990/SO/2021      

(na vysielanie programu Sketch Bros na Europe 2 zo dňa 14. 5. 2021)  

Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                               číslo licencie: R/105, RD/22 

 

Uznesenie č. 21-13/16.489:  

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. 990/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu rozhlasovej programovej služby Europa 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s. 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. 21-13/512: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1019/SO/2021      

(na vysielanie programu Svadba na prvý pohľad zo dňa 15. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/17  

 

Uznesenie č. 21-13/17.490:  

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. 1019/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 

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

neopodstatnenú. 
 

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. 21-13/513: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 971/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome z dní 4. a 10. 4. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/18.491:  

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. 971/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

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

 

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. 21-13/514: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                            Z: PgO 

             

K bodu 19/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1001/SO/2021 

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 19. 5. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/19.492:  

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. 1001/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. 21-13/515: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1002/SO/2021      

(na vysielanie programov Rádiožurnál a Krátke správy zo dňa 21. 5. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/20.493:  

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. 1002/SO/2021 smerujúcu 



voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 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. 21-13/516: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1014/SO/2021      

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 5. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/21.494:  

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. 1014/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 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. 21-13/517: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 931/SO/2021      

(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 3. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 



 

Uznesenie č. 21-13/22.495:  

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 C.E.N. s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona 

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TA3 dňa 3. 5. 2021 o cca 16:01 hod. 

odvysielal program Žurnál, v ktorom mohlo dôjsť k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať 

verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová proti 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/518: 

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: 15. 7. 2021                                                                                                                       Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/519: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021              Z: PgO 

 

K bodu 23/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 985/SO/2021       

(na vysielanie programu Správy zo dňa 14. 5. 2021)  

Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 

 

Uznesenie č. 21-13/23.496:  

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 C.E.N. s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 

služby TA3 v programe Správy zo dňa 14. 5. 2021 odvysielaného o cca 9:00 hod. odvysielal príspevok 

Hotel pripravený na reštart, v rámci ktorého odvysielal informácie o Grand Hoteli Bellevue, ktoré 

mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 

Z. z. 

 

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. 21-13/520: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/521: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021                               Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-13/23.497:  

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. 985/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť v časti možného 

porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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 zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/522: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 24/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 967/SO/2021                                         

(na vysielanie reklamy Šariš zo dňa 8. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/24.498:  

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. 967/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 



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. 21-13/523: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 25/ 

Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 1000/SO/2021, 1021/SO/2021, 1022/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Spútaný motýľ z dní 17., 18., a 20. 5. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 

 

Uznesenie č. 21-13/25.499:  

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. 1021/SO/2021 

a 1022/SO/2021 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA vysielateľa 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v súvislosti s odvysielaním programu Spútaný 

motýľ zo dňa 17. 5. 2021 a dňa 18. 5. 2021 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. 21-13/524: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 

T: 12. 7. 2021                                Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-13/25.500:  

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. v súvislosti s tým, že dňa 20. 5. 2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci 



programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 

postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  

- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením ustanovení 

vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. 

 

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. 21-13/525: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/526: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 26/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 968/SO/2021                                         

(na vysielanie reklamy Double Star zo dňa 27. 4. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/26.501:  

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. 968/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 

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. 21-13/527: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 27/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1013/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Mafstory - Októberfest zo dňa 26. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/27.502:  

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 JOJ odvysielal dňa 26. 4. 2021 v čase o cca 22:57 hod. program Mafstory -

Októberfest, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/528: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/529: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 28/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 901/SO/2021       

(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 25. 4. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/28.503:  

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. 901/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s 

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



 

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. 21-13/530: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 29/ 

Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 935/SO/2021, 936/SO/2021      

(na vysielanie zo dňa 3. 5. 2021/hlasitosť)  

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

                   MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/29.504:  

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. 935/SO/2021 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  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/531: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-13/29.505:  

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. 936/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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



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. 21-13/532: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 30/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 987/SO/2021       

(na vysielanie upútavky na program Kuriér 2 zo dňa 5. 5. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-13/30.506:  

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 5. 5. 2021 o cca 16:50 

hod. a 20:58 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal upútavku na program Kuriér 2, ktorá 

mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/533: 

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: 15. 7. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/534: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 31/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1020/SO/2021       



(na vysielanie programu Tvoja MINI tvár znie povedome zo dňa 16. 5. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/31.507:  

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. 1020/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/535: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 32/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 938/SO/2021      

(na vysielanie programu Videonoviny zo dňa 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19. 4. 2021)  

Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.    číslo licencie: TD/225 

 

Uznesenie č. 21-13/32.508:  

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. 

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) z dní 

9. 4. 2021 až 12. 4. 2021 a 16. 4. 2021 až 19. 4. 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 21-13/536: 

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: 15. 7. 2021                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-13/32.509:  

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. 938/SO/2021  

smerujúcu voči programovej službe TV N (TV NOVÁKY) vysielateľa KABELTELSAT s.r.o. a uznala 

uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/537: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 33/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 966/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory - Cecky zo dňa 12. 04. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/33.510:  

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 odvysielal dňa 

12. 4. 2021 o cca 23:08 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Cecky, ktorý označil ako 

nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 

systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 



Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/538: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/539: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021                   Z: PgO 

 

K bodu 34/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 950/SO/2021      

(na vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 05. 04. 2021)  

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/34.511:  

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. 950/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  proti 

Začková neprítomná 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/540: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 35/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1012/SO/2021      

(na vysielanie programu Súdna sieň – Rajcuje ma mladšia zo dňa 30. 04. 2021)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: TD/109 

 

Uznesenie č. 21-13/35.512:  

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. 1012/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe WAU 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 neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/541: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 36/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 877/SO/2021                                          

(na vysielanie programu Ghost Rider zo dňa 25. 3. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                       číslo licencie: TD/47 

 

Uznesenie č. 21-13/36.513:  

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. 877/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu 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 neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/542: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 37/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 981/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 5. 2021) 

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

 

 

 

 



Uznesenie č. 21-13/37.514:  

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. 981/SO/2021 smerujúcu voči 

programovej službe 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 za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/543: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 38/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 995/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 27. 4. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-13/38.515:  

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. 995/SO/2021 smerujúcu voči 

programovej službe 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 za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/544: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 



K bodu 39/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1023/SO/2021  

(na vysielanie programu Spútaný motýľ zo dňa 19. 5. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/7 

 

Uznesenie č. 21-13/39.516:  

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. v súvislosti s tým, že dňa 19. 5. 2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci 

programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 

postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  

- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením ustanovení 

vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-13/545: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/546: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 40/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 996/SO/2021 

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 29. 4. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-13/40.517:  

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. 996/SO/2021 smerujúcu voči 

programovej službe 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 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. 21-13/547: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 41/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 941/SO/2021 

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 28. 4. 2021 a Rozhovory ZKH zo dňa 29. 4. 2021) 

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

Poskytovateľ: Petit Press, a.s. 

 

Uznesenie č. 21-13/41.518:  

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. 941/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. 21-13/548: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-13/41.519:  

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. 941/SO/2021 smerujúcu voči 



videozáznamu programu Rozhovory ZKH umiestneného na audiovizuálnej mediálnej službe na 

požiadanie www.video.sme.sk spoločnosti Petit press, a.s., prevádzkovanej na internetovej stránke 

https://video.sme.sk/ 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. 21-13/549: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 42/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 926/SO/2021 

(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 29. 4. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-13/42.520:  

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. 926/SO/2021 smerujúce voči 

vysielaniu televíznej programovej služby 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. 21-13/550: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 43/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 879/SO/2021       



(na vysielanie programu Vrahúni zo dňa 26. a 27. 3. 2021) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7, TD/17 

 

Uznesenie č. 21-13/43.521:  

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. 879/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznych programových služieb TV DOMA a TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – 

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

neopodstatnenú. 

 

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. 21-13/551: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 44/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 880/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Oneskorený orgazmus zo dňa 31. 3. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/44.522:  

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 JOJ odvysielal dňa 31. 3. 2021 v čase o cca 23:01 hod. program Mafstory – 

Oneskorený orgazmus, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo 

dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 



 

Úloha č. 21-13/552: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/553: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 45/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 988/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Ministerská párty zo dňa 19. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/45.523:  

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 JOJ odvysielal dňa 19. 4. 2021 v čase o cca 22:53 hod. program Mafstory – 

Ministerská párty, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/554: 

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: 15. 7. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/555: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 12. 7. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 46/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 998/SO/2021  

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 12. 5. 2021) 

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

 

 

 



Uznesenie č. 21-13/46.524:  

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. 998/SO/2021 smerujúcu voči 

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

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

neopodstatnenú. 
 

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. 21-13/556: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 47/ 

SK č.: 547/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017 

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

(Sťažnosť č. 909/SO/2016)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/17.12.2016/Jednotka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 21-13/47.525:  

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. rozhodla, že správne konanie č. 547/SKO/2017 vedené proti 

Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

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. 21-13/557: 

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

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 15. 7. 2021                  Z: PLO 
 

K bodu 48/ 

SK č.:  208-PLO/O-2365/2013  zo dňa 7. 5. 2013 

 209-PLO/O-2366/2013  zo dňa 7. 5. 2013 

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

(Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013/JOJ 

www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Martina(+28) prešiel kamarát. Videla to jeho 

mama /4. 3. 2013 

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

 

Uznesenie č. 21-13/48.526:  

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

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

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

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní  

č. 208-PLO/O-2365/2013 a č. 209-PLO/O-2366/2013 MAC TV s.r.o. 

  

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 

tým, 

 

a) že na  televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod. odvysielal v rámci 

programu Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom 

a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad 

stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti, 

b) že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii 

NOVINY.SK a podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program s názvom Martina (†28) 

prešiel kamarát. Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce 

zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete 

tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti, 

 

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. 

 

za čo mu ukladá 

 

http://www.joj.sk/


podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 

podľa § 67 ods. 5 písm. e) 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 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. 21-13/558: 

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: 1. 8. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 49/ 

SK č.: 522/SKO/2021 zo dňa 27. 1. 2021 

 621/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

 624/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosti č. 262/SO/2021, 294/SO/2021, 292/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/17. 11., 20. 11. 2020/JOJ PLUS, WAU, JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/16, TD/109, 

TD/15 

 

Uznesenie č. 21-13/49.527:  

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

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

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

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní  

č.  522/SKO/2021, 621/SKO/2021 a 624/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, že 

 

1) dňa 17. 11. 2020 v čase o cca 05:09 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program 

Súdna sieň – Znásilnená panna, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 

a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  



- § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 

programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   

expresívne vyjadrovanie,  

- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu 

výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a 

morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 

15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 

maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú 

skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

2) dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 16:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 

Súdna sieň – Znásilnil ma  Afričan, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 

a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu 

výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a 

morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 

15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 

maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú 

skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

3) dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 10:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Súdna 

sieň – Znásilnená babička, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  

- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu 

výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a 

morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 

15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 

maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú 

skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

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. 

 

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. 21-13/559: 

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: 1. 8. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/560: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 50/ 

SK č.: 622/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 265/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: komunikát propagujúci službu Wolt/ 

19. 11. 2020/Aetter 

ÚK: EJ, s.r.o.        číslo licencie: R/142 

 

Uznesenie č. 21-13/50.528:  

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. 

622/SKO/2021 EJ, s.r.o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že na rozhlasovej programovej službe Aetter odvysielal dňa 19. 11. 2020 o cca 10:50 hod. komunikát 

propagujúci službu Wolt, ktorý naplnil definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do 

podoby programu informačného charakteru podľa § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby 

začiatok a koniec vysielania tohto komunikátu zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto 

vysielania, 

 

 

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. 

 

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  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-13/561: 

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: 1. 8. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-13/562: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 51/ 

SK č.: 898/SKL/2021 zo dňa 1. 6. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/112, RD/27 

 

Uznesenie č. 21-13/51.529:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 898/SKL/2021 zo dňa 1. 6. 2021 posúdila doručené 

oznámenie z dôvodu vykonaných  zmien licencií č. R/112 a RD/27 účastníkom konania 

 

 

D.EXPRES, k.s., 

Vrútocká 48 

821 04, Bratislava 

 

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



rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112 v čl. III. takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

1. 6. 2021, podanie č. 898/SKL/2021-1: 

      a) Spravodajstvo: 7 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 1,8 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0,8 % 

 5. hudobné programy: 7,1 % 

 d) Ostatný program: 83,3 % 

 

II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/27  v Čl. I., bod 5 takto: 

„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

1. 6. 2021, podanie č. 898/SKL/2021-1:     

      a) Spravodajstvo: 7 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 1,8 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0,8 % 

 5. hudobné programy: 7,1 % 

 d) Ostatný program: 83,3 % 

 

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. 21-13/563: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 1. 8. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 52/ 

SK č.: 982/SKL/2021 zo dňa 6. 5. 2021 

Oznámenie o zmene licencie 

ÚK: EJ, s.r.o.  číslo licencie: R/142 

 

Uznesenie č. 21-13/52.530:  

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

71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 982/SKL/2021 zo dňa 6. 5. 2021, posúdila oznámenie o zmene 

údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/142 účastníka konania 

 

EJ, s.r.o. 

Juraja Slottu 26 

917 01 Trnava  
 

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 

 

licenciu č. R/142 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Aetter 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. 982/SKL/2021-1 zo dňa 6. 5. 2021, doplnené podaním  

č. 982/SKL/2021-4 zo dňa 16. 6. 2021 v bežnom týždni: 

a) Spravodajstvo – 2,23 % 

b) Publicistika: 

1. polit. publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 1,19 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1. detské programy – 0 % 

2. náboženské programy – 0 % 

3. literárno-dramatické programy – 0 % 

4. zábavné programy – 0 % 

5. hudobné programy – 2,38 % 

d) Ostatný program – 94,2 %“ 

 

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

verejnom záujme: 2,23 %“ 

 

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. 21-13/564: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 982/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 1. 8. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 53/ 

SK č.: 1120/SKL/2021 zo dňa 21. 6. 2021 

Oznámenie o zmene licencie 

ÚK: Raj Production, s.r.o.  číslo licencie: TD/177 

 

Uznesenie č. 21-13/53.531:  

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. 1120/SKL/2021 zo dňa 21. 6. 2021 posúdila oznámenie 

o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. TD/177: 

 

Raj Production, s.r.o. 

Framborská 12 

010 01 Žilina 

 

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

Zb. vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

      Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

mení licenciu č. TD/177 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Raj v časti sídla 

účastníka konania nasledovne: 

 

pôvodné sídlo sa mení a znie:  

„Framborská 12 

010 01 Žilina“ 

 

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. 21-13/565: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1120/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi konania. 

T: 1. 8. 2021                                                                                                                                 Z: PLO 

 

K bodu 54/ 

SK č.: 1003/SKL/2021 zo dňa 7. 5. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TVR a RE, s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-13/54.532:  

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. 1003/SKL/2021 zo dňa  

7. 5. 2021,  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: 

 

TVR a RE, s.r.o. 

Mierová 21 

827 05 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 ku dňu 5. 9. 2021  

 

spoločnosti TVR a RE, s.r.o. 

 

licenciu č. TD/244 

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 

I. 

 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Televízia Ružinov 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  

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

(podľa podania účastníka konania č. 1003/SKL/2021-2 zo dňa 17. 6. 2021)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 25 % 

Programy – min. 75 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 28 % 

Publicistika:  



1. politická publicistika – 2 % 

2. ostatná publicistika – 15 % 

Dokumentárne programy – 0  % 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy – 26 % 

Hudobné programy – 10 % 

Vzdelávacie programy – 10 % 

Náboženské programy – 1 % 

Detské programy – 8 % 

Šport – 0 % 

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

vo verejnom záujme: min. 54 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: USB, SDHC 

 

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

dielam: 0% 

 

9. 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% 

 

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

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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.): nevzťahuje sa 

 

II. 

 

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

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 

3. 5. 2021, oddiel: Sro, vložka číslo: 15601/B,  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 3. 5. 2021, oddiel: Sro, vložka číslo: 15601/B.“  

 

III. 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

DVB-C 

 

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. 21-13/566: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1003/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania, spoločnosti TVR a RE, s r.o. Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 1. 8. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 55/ 

SK č.: 1050/SKL/2021 zo dňa 31. 5. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-13/55.533:  

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. 1050/SKL/2021 zo dňa  

31. 5. 2021,  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: 

 

Kabel TV Močenok, s.r.o. 

Sv. Gorazda 631/84 

951 31 Močenok 

 

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  

 

spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o. 

 

licenciu č. TD/243 

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Televízia Močenok 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  

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

(podľa podania účastníka konania č. 1050/SKL/2021-1 zo dňa 31. 5. 2021): 

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 30 % 

Programy – min. 70 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 16,8 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 



2. ostatná publicistika – 12 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 32,4 % 

Zábavné programy – 12 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 2,8 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 24 % 

 

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

vo verejnom záujme: min. 31,6 %  

 

7. Navrhovaná suma či podiel výdavkov, ktoré žiadateľ použije každoročne na výrobu programov vo 

verejnom záujme: 1521 eur. 

 

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

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 

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

dielam: - nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 

11. 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: - nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 

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

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

13. 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.): nevzťahuje sa 

 

II. 

 

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 10. 6. 2021, spisová značka: RPO/670218/2021, Id v zdrojovom registri: 96052, 

registračný úrad: Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/16136/T,  

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu 

registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 

10. 6. 2021, spisová značka: RPO/670218/2021, Id v zdrojovom registri: 96052, registračný úrad: 

Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/16136/T, 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

DVB-C, KDS 

 

 



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. 21-13/567: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1050/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 1. 8. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 56/ 

SK č.: 557/SKL/2021 zo dňa 3. 2. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Holkatel, spol. s r.o.  číslo registrácie: TKR/102 

 

Uznesenie č. 21-13/56.534:  

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. 557/SKL/2021 zo dňa 3. 2. 2021, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/102 

účastníka konania 

 

Holkatel, spol. s r.o. 

Školská 6  

908 51 Holíč  

 

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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zrušuje 

 

registráciu retransmisie č. TKR/102 

 

ku dňu 31. 1. 2021  

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, Holkatel, spol. s r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 

retransmisie listom doručeným Rade dňa 3. 2. 2021 písomne požiadal.  

 

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. 21-13/568: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/102 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 1. 8. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 57/ 

SK č.: 921/SKL/2021 zo dňa 20. 4. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK:  SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/135, RD/18 

 Rastislav Lehotský s. r. o. 

 NOMES, s.r.o. 

          CASA MIA nábytok a doplnky a.s. 

 

Uznesenie č. 21-13/57.535:  

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

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa 

ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 921/SKL/2021 posúdila žiadosť 

o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach 

držiteľa licencií č. R/135 a RD/18 zo dňa 20. 4. 2021 vedenom s účastníkmi konania: 

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

Rastislav Lehotský s. r. o. 

Komárnická 4 

821 03 Bratislava-Ružinov 

 

NOMES, s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava-Nové mesto 

 

CASA MIA nábytok a doplnky a.s. 

Galvaniho 6 

821 04 Bratislava 

 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

rozhodnutie:  

 

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 

§ 28 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní 

 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

 

s prevodom 39,99%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/135 

a RD/18 spoločnosti SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava zo spoločníka – prevodcu 



NOMES, s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava-Nové mesto na nadobúdateľa CASA MIA nábytok 

a doplnky a.s., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, ktorý prevodom 39,99%-ného obchodného podielu 

z prevodcu na nadobúdateľa získa 39,99%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach 

spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. 

 

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. 21-13/569: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 

konania. 

T: 1. 8. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 58/ 

SK č.: 1151/SKL/2021 zo dňa 24. 6. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: JOLIN, s.r.o.                                                                                       číslo licencie: R/124 

 

Uznesenie č. 21-13/58.536:  

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. 1151/SKL/2021 zo dňa 24. 6. 2021, posúdila žiadosť o odňatie licencie č. R/124 na rozhlasové 

vysielanie účastníka konania 

 

JOLIN, s.r.o. 

Panská dolina 75 

949 01 Nitra 

 

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 § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

odníma 

 

licenciu č. R/124 
 

udelenú vysielateľovi JOLIN, s.r.o. z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 

24. 6. 2021 písomne požiadal. 

 

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. 21-13/570: 

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. R/124 a zašle ho účastníkovi konania.   

T: 1. 8. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 59/ 

SK č.: 1152/SKL/2021 zo dňa 24. 6. 2021 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: VAN GROUP s.r.o.                                                                     číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 21-13/59.537:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 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 správnom konaní č. 1152/SKL/2021 zo dňa 24. 6. 2021, 

podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 

registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 

 

VAN GROUP s.r.o. 

Mostová 185/2 

811 02 Bratislava 

 

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 § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/377 

 

za nasledovných podmienok : 

 

1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
- hlavná stanica: ul. Simi Prakhovykh 50, 020 00 Kyjev, Ukrajina 

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom internet, OTT 

   

2.  Územný rozsah retransmisie:  
     Slovenská republika 

 

3.  Počet prípojok: 10 000 

                  

4.  Ponuka programových služieb:   

 

     základný balík S:  



     televízne programové služby:    

     Jednotka, Dvojka 

 

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. 21-13/571: 

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

o registrácii retransmisie v SK č. 1152/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi konania (spol. VAN GROUP 

s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 1. 8. 2021                       Z: PLO 

 

K bodu 60/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 875/SO/2021                                                                               

(na vysielanie programu K veci zo dňa 12. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-13/60.538:  

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. 875/SO/2021 smerujúce voči 

programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

zákona a uznala sťažnosti v časti možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. 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. 21-13/572: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 12. 7. 2021           Z: PgO 

 

61/ Rôzne  

 

1/ Prezentácia výstupu Pracovnej skupiny pre komunikačnú stratégiu RVR a návrh ďalšieho postupu 



 

Uznesenie č. 21-13/61.539:  

Rada schvaľuje návrh postupu tvorby mediálnej stratégie RVR. 

 

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. 

 

 

V Bratislave dňa 1. 7. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Ing. Andrej Zmeček 


