
  Zápisnica č. 18/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 10. 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: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1314/SL/2021 

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

ÚK: SLUŽBYT, s.r.o. číslo licencie: TKR/174 

 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1357/SL/2021 

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

ÚK: SiNET CTV s.r.o. číslo licencie: TKR/325 

 

4/ SK č.: 1090/SKL/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

ÚK: KISS rádio s.r.o. číslo licencie: R/126 

ÚP: 10:00 hod. 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1248/SO/2021      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 27. 7. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f), § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1249/SO/2021      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 1. 7. 2021)  

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1273/SO/2021      

(na vysielanie programu Ranné správy, Správy RTVS zo dňa 12. 8. 2021)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1274/SO/2021      

(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 12. 8. 2021)  

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

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1275/SO/2021      

(na vysielanie programu Ranné noviny zo dňa 12. 8. 2021)  



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

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1228/SO/2021                                          

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 7. 2021) 

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

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1281/SO/2021     

(na vysielanie programu Grand hotel zo dňa 18. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 18, § 18aa, § 18b zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1253/SO/2021, 1226/SO/2021     

(na vysielanie programu Beseda o piatej z dní 21. a 30. 7. 2021)  

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

Vysielateľ: City TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/143  

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1263/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 8. 2021)  

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

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1321/SO/2021                                                                       

(na vysielanie spravodajstva 07:00 – 22:00 h zo dňa 2. 9. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                        číslo licencie: RD/2              

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1329/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Predpoludnie s Barbarou Štubňovou zo dňa 6. 9. 2021)  

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

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

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1268/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 16. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1257/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a 10 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

18/ SK č.:  1086/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 782/SO/2021) 

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



Monitorovaný program/deň/programová služba: Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po 

zastupiteľstve /29. 3. 2021/Bardejovská televízia - BTV 

ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.  číslo licencie: TD/100 

 

19/ SK č.: 1087/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 807/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Vojak 4: Pohyblivý cieľ7. 4. 2021/JOJ PLUS 

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

 

20/ SK č.: 1038/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1085/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 752/SO/2021, 775/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/22. 2., 3. 3., 4. 3. 2021/WAU 

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

 

21/ SK č.: 1339/SKL/2021 zo dňa 2. 9. 2021 

Oznámenie zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

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

 

22/ SK č.: 1414/SKL/2021 zo dňa 1. 10. 2021 

Oznámenie zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.  číslo licencie: R/101, RD/23 

 

23/ SK č.: 1416/SKL/2021 zo dňa 29. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: SUB FM s. r. o.  číslo licencie: R/149 

 

24/ SK č.: 1309/SKL/2021 zo dňa 2. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: NOTA FILM s.r.o.  číslo licencie: TD/138 

 

25/ SK č.: 1391/SKL/2021 zo dňa 24. 9. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

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

 

26/ SK č.: 27/SKL/2021 (pôvodne 1084/SKL/2019) zo dňa 6. 5. 2019 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK: Smerácke memento, s.r.o. v likvidácii  číslo licencie: 

 KEY ART AGENCY s.r.o. 

 Lawyer Company, občianske združenie 

 Združenie spotrebiteľov, občianske združenie 

 IDEAL MODELS, občianske združenie 

 

27/ SK č.: 1393/SKL/2021 zo dňa 28. 9. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: EM-KOM, s.r.o.  číslo licencie: TKR/303 

Predkladá: PLO        Uvádza: Bindas 

 

28/ Rôzne 

 

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



K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 734 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-18/1.685: 

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 20. 10. 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. 21-18/1.686: 

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. 21-18/1.687: 

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. 1314/SL/2021 

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

ÚK: SLUŽBYT, s.r.o. číslo licencie: TKR/174 

 

Uznesenie č. 21-18/2.688: 

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. 1314/SL/2021 smerujúcu 

voči spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania retransmisie 

programových služieb ČT :D/Art HD, ČT Sport HD, Prima COOL HD, Prima ZOOM HD, Prima MAX 

MD, Prima love, Prima KRIMI, 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. 21-18/735: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-18/2.689: 

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 SLUŽBYT, s.r.o. vo veci 

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

retransmisie televíznych programových služieb ČT 1 SD/HD, ČT 2 SD/HD bez súhlasu ich pôvodného 

vysielateľa. 

 

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. 21-18/736: 

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: 4. 11. 2021                Z: PLO 

 

Úloha č. 21-18/737: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2021                Z: PLO 

          

K bodu 3/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1357/SL/2021 

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

ÚK: SiNET CTV s.r.o. číslo licencie: TKR/325 

 

Uznesenie č. 21-18/3.690:  

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. 1357/SL/2021 smerujúcu 

voči spoločnosti SiNET CTV s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania retransmisie 

programových služieb ČT Sport, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima love, 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. 21-18/738: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-18/3.691:  

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 SiNET CTV s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 

poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného 

vysielateľa. 

 

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. 21-18/739: 

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: 4. 11. 2021                Z: PLO 

 

Úloha č. 21-18/740: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2021                Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

SK č.: 1090/SKL/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

ÚK: KISS rádio s.r.o. číslo licencie: R/126 

 

Bod sa odročuje.              

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1248/SO/2021      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 27. 7. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f), § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-18/5.692:  

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. 1248/SO/2021 smerujúcu 

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

spol. s r.o. a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu Zámena manželiek dňa 27. 7. 2021 

o cca 20:38 hod. vo veci možného porušenia povinností ustanovených § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 zákona 

č. 308/2000 Z. z. a v súvislosti s odvysielaním programu Zámena manželiek dňa 27. 7. 2021 o cca 21:58 

hod. vo veci možného porušenia povinností ustanovených § 19 ods. 1 písm. f), § 20 ods. 3  

a § 20 ods. 4 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 za 

Zmeček za 

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

 

 



Úloha č. 21-18/741: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-18/5.693:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-

SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.  

v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 27. 7. 2021 o cca 20:38 

hod. program Zámena manželiek, ktorý mohol nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú 

vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu. 

 

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. 21-18/742: 

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: 3. 11. 2021 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-18/743: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 2. 11. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1249/SO/2021      

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 1. 7. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-18/6.694:  

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. 1249/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. 21-18/744: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1273/SO/2021      

(na vysielanie programu Ranné správy, Správy RTVS zo dňa 12. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-18/7.695:  

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. 1273/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 

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

 

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. 21-18/745: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1274/SO/2021      

(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 12. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-18/8.696:  

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. 1274/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. 21-18/746: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1275/SO/2021      

(na vysielanie programu Ranné noviny zo dňa 12. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-18/9.697:  

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. 1275/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. 21-18/747: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1228/SO/2021                                          

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 7. 2021) 

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



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

 

Uznesenie č. 21-18/10.698:  

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. 1228/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. 21-18/748: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1281/SO/2021     

(na vysielanie programu Grand hotel zo dňa 18. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 18, § 18aa, § 18b zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-18/11.699:  

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. 1281/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. 21-18/749: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1253/SO/2021, 1226/SO/2021     

(na vysielanie programu Beseda o piatej z dní 21. a 30. 7. 2021)  

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

Vysielateľ: City TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/143  

 

Uznesenie č. 21-18/12.700:  

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 City TV, s.r.o. vo veci 

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

programovej službe TV BRATISLAVA odvysielal 

- dňa 21. 7. 2021 o cca 17:00 hod. program Beseda o piatej, 

- dňa 30. 7. 2021 o cca 17:00 hod. program Beseda o piatej, 

ktorými mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej 

televíznej programovej služby TV BRATISLAVA. 

 

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. 21-18/750: 

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: 3. 11. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-18/751: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 2. 11. 2021                               Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1263/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-18/13.701:  

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. 1263/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. 21-18/752: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1321/SO/2021                                                                       

(na vysielanie spravodajstva 07:00 – 22:00 h zo dňa 2. 9. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                        číslo licencie: RD/2              

 

Uznesenie č. 21-18/14.702:  

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. 1321/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Rádio Regina 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. 21-18/753: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1329/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Predpoludnie s Barbarou Štubňovou zo dňa 6. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-18/15.703:  

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. 1329/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. 21-18/754: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1268/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 16. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-18/16.704:  

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. 1268/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. 21-18/755: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1257/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a 10 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-18/17.705:  

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. 1257/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. 21-18/756: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 18/  

SK č.:  1086/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 782/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po 

zastupiteľstve /29. 3. 2021/Bardejovská televízia - BTV 

ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.  číslo licencie: TD/100 

 

Uznesenie č. 21-18/18.706:  

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

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

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

ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  

č. 1086/SKO/2021 Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. vysielateľ na základe zákona 

 

porušil 



 

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

 

tým, 

 

že dňa 29. 3. 2021 v čase o cca 20:10 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Bardejovská 

televízia - BTV program Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve, v ktorom dotknutí 

poslanci mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktorí schválili záverečný účet s výhradami a poslanci 

mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktorí boli predkladateľmi návrhov týkajúcich sa verejného 

obstarávania a postupu pri zadávaní zákaziek, nedostali priestor na vyjadrenie k odzneným kritickým 

vyjadreniam v tejto súvislosti a ich stanovisko k danej téme nebolo účastníkom konania ani nijak 

sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 

spravodajského programu,   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

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. 21-18/757: 

Kancelária Rady podľa § 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: 22. 11. 2021                       Z: PLO 

 

Úloha č. 21-18/758: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 2. 11. 2021                        Z: PgO 

 



K bodu 19/ 
SK č.: 1087/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 807/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Vojak 4: Pohyblivý cieľ7. 4. 2021/JOJ PLUS 

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

 

Uznesenie č. 21-18/19.707:  

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

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

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

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

1087/SKO/2021 MAC TV, s.r.o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že dňa 7.4.2021 o cca 6:52 hod., 13:29 hod. a 20:11 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 

služby JOJ PLUS upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, 

na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 5 písm. 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. 21-18/759: 

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: 22. 11. 2021                  Z: PLO 

  

Úloha č. 21-18/760: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                   Z: PgO 

 

K bodu 20/  

SK č.:  1038/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1085/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 752/SO/2021, 775/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/22. 2., 3. 3., 4. 3. 2021/WAU 

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

 

Uznesenie č. 21-18/20.708:  

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.  1038/SKO/2021 a 1085/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, že 

 

1) dňa 22. 2. 2021  v čase o cca 7:03 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Aféry 

- Voyeur, 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) vyhlášky č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

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

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

obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich 

spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 

alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré 

s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov 

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

do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

2) dňa 3. 3. 2021 v čase o cca 6:30 hod. a dňa 4. 3. 2021 v čase o cca od 4:06 hod. v rámci programovej 

služby WAU odvysielal program Aféry – Pornoherci (E.14., séria 2.), ktorý označil ako nevhodný pre 

maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 

ustanovenia  

- § 1 ods. 1 písm. e) JSO zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené 

výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém,  



- §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, 

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-2-1, 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 proti 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-18/761: 

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

rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 11. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-18/762: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

SK č.: 1339/SKL/2021 zo dňa 2. 9. 2021 

Oznámenie zmene licencie na rozhlasové vysielanie 



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

 

Uznesenie č. 21-18/21.709:  

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. 1339/SKL/2021 zo dňa 2. 9. 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 

2. 9. 2021, podanie č. 1339/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 

2. 9. 2021, podanie č. 1339/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. 21-18/763: 

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: 22. 11. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 22 

SK č.: 1414/SKL/2021 zo dňa 1. 10. 2021 

Oznámenie zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.  číslo licencie: R/101, RD/23 

 

Uznesenie č. 21-18/22.710:  

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. 1414/SKL/2021 zo dňa 1. 10. 2021 posúdila oznámenie 

o zmene licencií č. R/101 a RD/23 účastníka konania 

 

Best FM Media spol s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 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: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. R/101 nasledovne: 

 

Čl. II. sa mení a znie: 

„Právne skutočnosti spoločnosti: 

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 8. 10. 2021, spisová značka: RPO-756368/2021, Id v zdrojovom 

registri: 23101, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/700/B, 

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 

8. 10. 2021, spisová značka: RPO-756368/2021, Id v zdrojovom registri: 23101, registračný 

úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/700/B.“ 



 

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

 

mení 

 

licenciu č. RD/23 nasledovne: 

 

Čl. II. sa mení a znie: 

„Právne skutočnosti spoločnosti: 

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 8. 10. 2021, spisová značka: RPO-756368/2021, Id v zdrojovom 

registri: 23101, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/700/B, 

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 

8. 10. 2021, spisová značka: RPO-756368/2021, Id v zdrojovom registri: 23101, registračný 

úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/700/B.“ 

 

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. 21-18/764: 

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

v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 22. 11. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 23 

SK č.: 1416/SKL/2021 zo dňa 29. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: SUB FM s. r. o.  číslo licencie: R/149 

 

Uznesenie č. 21-18/23.711:  

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. 1416/SKL/2021 zo dňa 29. 9. 2021 posúdila žiadosť 

o zmenu licencie č. R/149 účastníka konania 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

rozhodnutie: 



 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

mení 

 

licenciu č. R/149 nasledovne: 

 

Čl. I. bod 6. sa mení a znie: 

„104,5 MHz Prievidza 

105,9 MHz Nitra (od 20. 10. 2021)“ 

 

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. 21-18/765: 

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

v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania aj s výzvou na úhradu správneho 

poplatku. 

T: 22. 11. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 24 

SK č.: 1309/SKL/2021 zo dňa 2. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: NOTA FILM s.r.o.  číslo licencie: TD/138 

 

Uznesenie č. 21-18/24.712:  

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. 1309/SKL/2021 zo dňa 2. 9. 2021 posúdila doručenú 

žiadosť o zmenu licencie č. TD/138 účastníka konania 

 

NOTA FILM s.r.o. 

Veternicová 27 

841 05 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 podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

mení 

 

licenciu č. TD/138 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  



Článok I. bod 4, bod 5. a bod 6. sa mení a znie: 

 

„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 19:30 hod. – 01:00 hod. 

 

  5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1309/SKL/2021-3 zo dňa 3. 9. 2021: 

a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie:  0 % 

2. Programy: 100 %  

b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika: 

1) polit. publicistika – 11 % 

2) ostatná publicistika – 29 % 

Dokumentárne programy – 5 % 

Dramatické programy –  9 % 

Zábavné programy –   10 % 

Hudobné programy –  0 % 

Vzdelávacie programy – 36 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

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

programom vo verejnom záujme: 40 %“  

 

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. 21-18/766: 

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: 22. 11. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 25 

SK č.: 1391/SKL/2021 zo dňa 24. 9. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 21-18/25.713:  

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. 1391/SKL/2021 zo dňa 24.9.2021, posúdila oznámenie o zmene údajov 

uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 

 

C.E.N s r.o. 

Gagarinova 12 

821 05 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 podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

mení 

 

licenciu č. TD/14 na vysielanie televíznej programovej služby TA3 nasledovne: 

 

 

Článok I., bod 4. sa mení a znie: 

„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne“ 

 

Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  

podľa podania účastníka konania č. 1391/SKL/2021-1 zo dňa 24.9.2021“: 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie -  max. 20 %  

    Programy –min. 80 % (z toho preberaný program 0%) 

b) Programy (100%):   

Spravodajstvo –  62,40 % 

Publicistika: 32,84 % 

1) polit. publicistika –  2,98 %  

2) ostatná publicistika – 29,86 %  

Dokumentárne programy – 4,76 %  

Dramatické programy –0 %  

Zábavné programy –  0 %  

Hudobné programy –  0 %  

Vzdelávacie programy – 0 %  

Náboženské programy – 0 %  

Detské programy – 0 %  

    Šport – 0 %“ 

 

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. 21-18/767: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1391/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania, spol. C.E.N s r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 11. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 26 

SK č.: 27/SKL/2021 (pôvodne 1084/SKL/2019) zo dňa 6. 5. 2019 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK: Smerácke memento, s.r.o. v likvidácii  číslo licencie: 

 KEY ART AGENCY s.r.o. 

 Lawyer Company, občianske združenie 

 Združenie spotrebiteľov, občianske združenie 

 IDEAL MODELS, občianske združenie 

 

Uznesenie č. 21-18/26.714:  

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. 27/SKL/2021 zo dňa  

6. 5. 2019 (pôvodne správne konanie č. 1084/SKL/2019) vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho 

súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. T/181  

a TD/13 vedenom s účastníkmi konania 

 

Smerácke memento, s.r.o. v likvidácii (IN TV, s.r.o. do 23. 9. 2020) 

Zámočnícka 80/32 

900 42 Dunajská Lužná  

 

KEY ART AGENCY s.r.o. 

Kempelenova 2 

841 05 Bratislava 

 

Lawyer Company, občianske združenie 

Palárikova 3177/31 

811 04 Bratislava 

 

Združenie spotrebiteľov, občianske združenie 

Saratovská 6B 

841 02 Bratislava 

 

IDEAL MODELS, občianske združenie 

Iľjušinova 8 

851 01 Bratislava 

 

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

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

 

rozhodnutie:  

 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

  

zastavuje 

 

správne konanie č. 27/SKL/2021 zo dňa 6. 5. 2019, nakoľko Rada nie je príslušným správnym orgánom 

na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému 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. 21-18/768: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutí a zašle ich účastníkom 

konania. 

T: 22. 11. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 27 

SK č.: 1393/SKL/2021 zo dňa 28. 9. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: EM-KOM, s.r.o.  číslo licencie: TKR/303 

 

Uznesenie č. 21-18/27.715:  

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. 1393/SKL/2021 zo dňa 28. 9. 2021, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/303 

účastníka konania: 

 

EM-KOM, s.r.o. 

Družštevná 318/5 

985 11 Halič  

 

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/303 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, EM-KOM, s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 

retransmisie listom doručeným Rade dňa 28. 9. 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. 21-18/769: 

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/303 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 22. 11. 2021                    Z: PLO 

 

28/ Rôzne  

 

1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2021 

 

Uznesenie č. 21-18/28.716:  

Členovia Rady vzali na vedomie informácie o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2021. 

 

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. 

 

2/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2022 

 

Uznesenie č. 21-18/28.717:  

Členovia Rady vzali na vedomie návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2022. 

 

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 20. 10. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 


