
  Zápisnica č. 19/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2019  

o 9:30 hod.v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1531/SO/2019, 1532/SO/2019, 1533/SO/2019      
(na vysielanie programov Noviny TV JOJ  zo dňa 3. 9. 2019, Televízne noviny a Prvé TN zo dňa 3. 9. 
2019, Správy RTVS zo dňa 3. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA,  spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1584/SO/2019, 1585/SO/2019, 1586/SO/2019 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 8. 2019; Krimi zo dňa 25. 8. 2019; Krimi zo dňa 
29. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1578/SO/2019      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 8. 8. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1579/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1481/SO/2019      
(na vysielanie programu Kutyil s.r.o. zo dňa 15. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1447/SO/2019      
(na vysielanie programu Čierne vdovy zo dňa 7. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1446/SO/2019      
(na vysielanie programu Čierne vdovy zo dňa 24. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/15 
 



9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1536/SO/2019      
(na vysielanie programu Druhý dych (2 epizódy) zo dňa 10. 9. 2019)  
Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1500/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 2. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1480/SO/2019                                                    
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 22. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1457/SO/2019      
(na vysielanie programu 9-1-1 zo dňa 13. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1627/SO/2019      
(na vysielanie programu Vojtech zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1444/SO/2019      
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Dobrý striptér zo dňa 11. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219;  TD/16 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1497/SO/2019 
(na vysielanie upútavky na program Zradná hlbočina a Zakázaná zóna zo dňa 23. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1525/SO/2019      
(na vysielanie programu Bajkeri zo dňa 31. 8. 2019 a 1. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: TD/15 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1600/SO/2019      
(na vysielanie programu Čiernočierna tma zo dňa 16. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1524/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1494/SO/2019      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 28. 8. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 



20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1529/SO/2019      
(na vysielanie programu Anjel pomsty zo dňa 7. a 10. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/17, TD/47 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1495/SO/2019      
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti zo dňa 27. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/15 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1526/SO/2019      
(na vysielanie programu Věčně tvá nevěrná  zo dňa 1. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1527/SO/2019      
(na vysielanie programu Druhý dych  zo dňa 2. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1592/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 17. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1566/M/2019 
(monitorované dni: 10. a 17. 9. 2019) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: TD/112 
 
26/ SK č.: 1155/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 829/SO/2019, č. 848/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/13. 3. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
ÚP: 10:00 hod. 
 
27/ SK č.: 1162/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2019 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
ÚP: 10:30 hod. 
 
28/ SK č.: 1154/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 829/SO/2019, 848/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vyhlásenie predsedu vlády SR k nadchádzajúcim 
voľbám prezidenta Slovenskej republiky/13. 3. 2019/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
29/ SK č.: 1153/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 814/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša/10. 3. 2019/TV LUX 
ÚK: TV LUX  s.r.o.        číslo licencie: T/207, TD/94 
 
30/ SK č.: 1218/SKO/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 809 /SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: rozhovor s primátorom mesta Nové Zámky/reklamné 
bloky/6. 3. 2019/TV Nové Zámky 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.     číslo licencie: TD/24 
 
31/ SK č.: 1158/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 797/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Súdna sieň /5. 3. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/15 
 
32/ SK č.: 1159/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 789/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Všetky moje ex/2. 3. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
33/ SK č.: 1217/SKO/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 891/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Jeho foter, to je lotor!/23. 3. 2019/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
NEVEREJNÉ: 
 
34/ SK č.: 1539/SKL/2019 zo dňa 5. 9. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť,  s.r.o. číslo licencie: T/202 
 
35/ SK č.: 665/SKL/2019 zo dňa 12. 2. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.   číslo licencie: TD/163 
        Ján Cséfalvay 
        Mgr. Robert Turanský 
        Ing. Peter Borovička   
 
36/ SK č.: 1844/SKL/2019 zo dňa 24. 10. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o. s.r.o.  číslo licencie: TD/78 
 



37/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.filmzie.com 
Oznámenie č. 1319/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: DECENT Go, a.s. 
 
38/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.csrtv.sk 
Oznámenie č. 1697/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: Quartex group, spol. s r.o. 
 
39/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 1155/SKO/2019 C.E.N.  s.r.o. 
10:30 hod.  1162/SKO/2019 C.E.N.  s.r.o. 
 

***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 836 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-19/1.757-1: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na zasadnutí Rady prostredníctvom využitia 
videohovoru. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-19/1.757-2:  
Rada schvaľuje program zasadnutia a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1531/SO/2019, 1532/SO/2019, 1533/SO/2019      



(na vysielanie programov Noviny TV JOJ  zo dňa 3. 9. 2019, Televízne noviny a Prvé TN zo dňa 3. 9. 
2019, Správy RTVS zo dňa 3.9.2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA,  spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1  
       
Uznesenie č. 19-19/2.758:  
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. 1531/SO/2019 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/837: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-19/2.759:  
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. 1532/SO/2019 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/838: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 



Uznesenie č. 19-19/2.760:  
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. 1533/SO/2019 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/839: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1584/SO/2019, 1585/SO/2019, 1586/SO/2019 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 8. 2019; Krimi zo dňa 25. 8. 2019; Krimi zo dňa 
29. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-19/3.761:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1584/SO/2019, 
1585/SO/2019, 1586/SO/2019 smerujúce voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 19-19/840: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1578/SO/2019      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 8. 8. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 19-19/4.762:  
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. 1578/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/841: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1579/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-19/5.763: 
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. 1579/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 



Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/842: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1481/SO/2019      
(na vysielanie programu Kutyil s.r.o. zo dňa 15. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-19/6.764: 
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.  
v súvislosti s tým, že dňa 15. 8. 2019 v čase o cca 15:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Kutyil 
s.r.o., čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/843: 
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: 20. 11. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/844: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 11. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1447/SO/2019      
(na vysielanie programu Čierne vdovy zo dňa 7. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-19/7.765:  
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 7. 8. 2019  v čase cca od 20:39 hod. program Čierne vdovy, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/845: 
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: 20. 11. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/846: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1446/SO/2019      
(na vysielanie programu Čierne vdovy zo dňa 24. 7. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
   
Uznesenie č. 19-19/8.766:  
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  

I. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 24.7.2019 cca od 20:39 hod. 
odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Čierne vdovy, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania (JSO); 

II. § 32. ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 24.7.2019 cca od 21:00 odvysielal komunikát Cez prsty, ktorým mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola vysielaná reklama slušná; 



III. § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 24.7.2019 v čase od 21:00:00 do 21:59:59 hod. odvysielal reklamy a telenákup 
v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/847: 
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: 20. 11. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/848: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1536/SO/2019      
(na vysielanie programu Druhý dych (2 epizódy) zo dňa 10. 9. 2019)  
Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 19-19/9.767:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV DOMA odvysielal dňa 10. 9. 2019  v čase o cca 
14:49 hod. program Druhý dych (13. a 14. epizóda), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/849: 



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: 20. 11. 2019           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/850: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1500/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 2. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
   
Uznesenie č. 19-19/10.768:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 2. 9. 2019  v čase o 
cca 21:24 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/851: 
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: 20. 11. 2019           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/852: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 11. 2019            Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1480/SO/2019                                                    
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 22. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/15 
 
 
Uznesenie č. 19-19/11.769:  



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.  
v súvislosti s tým, že dňa 22. 8. 2019 v čase o cca 14:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna 
sieň, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, a  
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu.  

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/853: 
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: 20. 11. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/854: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o začatí správneho konania. 
T: 18. 11. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1457/SO/2019      
(na vysielanie programu 9-1-1 zo dňa 13. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-19/12.770: 
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 13. 8. 2019  v čase o cca 20:38 hod. program 9-1-1, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 



Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/855: 
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: 20. 11. 2019           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/856: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 11. 2019           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-19/12.771: 
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. 1457/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti vysielania programu 9-1-1 zo dňa 13. 8. 2019 v čase o cca 21:35 hod. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/857: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1627/SO/2019      
(na vysielanie programu Vojtech zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-19/13.772:  
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. 1627/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/858: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1444/SO/2019      
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Dobrý striptér zo dňa 11. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219;  TD/16 
 
Uznesenie č. 19-19/14.773:  
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. 1444/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ PLUS 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/859: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1497/SO/2019 
(na vysielanie upútavky na program Zradná hlbočina a Zakázaná zóna zo dňa 23. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
Uznesenie č. 19-19/15.774:  



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 23. 8. 2019 v čase o cca  
08:39 hod. upútavkový blok a v rámci neho upútavky na program Zakázaná zóna a program Zradná 
hlbočina označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Tom a 
Jerry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých 
a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 5 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. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/860: 
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: 20. 11. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/861: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1525/SO/2019      
(na vysielanie programu Bajkeri zo dňa 31. 8. 2019 a 1. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-19/16.775:  
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. 8. 2019  v čase o cca 16:54 hod. a dňa 1. 9. 2019 v čase 
o cca 11:42 hod. program Bajkeri, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
 
Hlasovanie:  



Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/862: 
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: 20. 11. 2019           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/863: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 11. 2019           Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1600/SO/2019      
(na vysielanie programu Čiernočierna tma zo dňa 16. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-19/17.776: 
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. 1600/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/864: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1524/SO/2019      



(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 19-19/18.777: 
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. 1524/SO/2019 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 
Kubica  proti 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/865: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1494/SO/2019      
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 28. 8. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
         
Uznesenie č. 19-19/19.778:  
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. 1494/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  zdržal sa 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 19-19/866: 



Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1529/SO/2019      
(na vysielanie programu Anjel pomsty zo dňa 7. a 10. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 19-19/20.779:  
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. 1529/SO/2019 
smerujúcu voči programovým službám TV MARKÍZA a DAJTO vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/867: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1495/SO/2019      
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti zo dňa 27. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-19/21.780:  
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. 1495/SO/2019 
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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/868: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1526/SO/2019      
(na vysielanie programu Věčně tvá nevěrná  zo dňa 1. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-19/22.781:  
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. 1526/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/869: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 23/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1527/SO/2019      
(na vysielanie programu Druhý dych  zo dňa 2. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 19-19/23.782:  
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. 1527/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/870: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 24/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1592/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 17. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-19/24.783 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 17.9.2019 cca od 13:43 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/871: 
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: 20. 11. 2019           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/872: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 18. 11. 2019            Z: PgO 
 
 
K bodu 25/  



Kontrolný monitoring 
Správa č. 1566/M/2019 
(monitorované dni: 10. a 17. 9. 2019) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.   číslo licencie: TD/112 
 
Uznesenie č. 19-19/25.784:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 o vysielaní a retransmisii“)  
po prerokovaní správy č. 1566/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z., že v monitorovaných vysielaniach v dňoch 10.9.2019 a 17.9.2019  na programovej službe 
TELEVÍZIA Trenčianske Teplice vysielateľom Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. na základe 
zákona skonštatovala, že nebolo zistené porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/873: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 11. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 1155/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 829/SO/2019, č. 848/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/13. 3. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 19-19/26.785:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1155/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi C.E.N. s.r.o., 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/874: 
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: 6. 12. 2019                                                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/875: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 1162/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2019 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
ÚP: 10:30 hod. 
 
Uznesenie č. 19-19/27.786:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 1162/SKO/2019 C.E.N. s.r.o. 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že 
 

v rámci vysielania televíznej programovej služby TA3 nezabezpečil v mesiacoch január, február a 
marec 2019, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre 
osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v 
posunkovej reči nepočujúcich, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

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



 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319, - € slovom  tritisíc tristodevätnásť 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/876: 
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: 6. 12. 2019                             Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 1154/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 829/SO/2019, 848/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vyhlásenie predsedu vlády SR k nadchádzajúcim 
voľbám prezidenta Slovenskej republiky/13. 3. 2019/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 19-19/28-787:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1154/SKO/2019 
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/877: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 12. 2019                          Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/878: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 1153/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 814/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša/10. 3. 2019/TV LUX 
ÚK: TV LUX  s.r.o.       číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 30/  
SK č.: 1218/SKO/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 809 /SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: rozhovor s primátorom mesta Nové Zámky/reklamné 
bloky/6. 3. 2019/TV Nové Zámky 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.     číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 19-19/30.788:  
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. 1218/SKO/2019 Novocentrum Nové Zámky a.s. 
 

I. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby TV Nové Zámky dňa 6. 3. 2019 v čase od cca 18:12 hod. do cca 18:17 
hod.,  od cca 19:13 hod. do cca 19:18 hod., od cca 20:12 hod. do cca 20:17 hod., od cca 21:14 hod.  



do cca 21:18 hod. a v čase od cca 22:12 hod. do cca 22:17 hod. odvysielal rozhovor s primátorom 
mesta Nové Zámky k téme posledného zasadnutia MsZ mesta Nové Zámky, ktorý naplnil definíciu 
programu podľa § 3 písm. i) bod 2. zákona č. 308/2000 Z. z., v ktorom nebolo sprostredkované 
stanovisko skupiny poslancov MsZ mesta Nové Zámky v súvislosti s ich konaním na tomto zasadnutí, 
čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu; 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

II. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV Nové Zámky odvysielal dňa 6. 3. 2019 v čase od cca 9:51:48 
hod. do cca 9:57:47 hod., v čase od cca 11:52:11 hod. do cca 11:58:10 hod. a v čase od cca 13:52:38 
hod. do cca 13:58:37 hod. reklamný blok (reklamné šoty: usporiadanie Majstrovstiev sveta GPS, 
Junior centrum, Thermal Kesov, Duálne vzdelávanie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb) 
bez toho, aby bol o cca 9:57:47 hod., o cca 11:58:10 hod. a o cca 13:58:37 hod. na konci zreteľne 
oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby; 
Hlasovanie:  

Danielová za 



Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa  
§ 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíc tristodevätnásť 
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***19,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/879: 
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: 6. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/880: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 11. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 1158/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 797/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Súdna sieň /5. 3. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.   TD/15 
 
 
Uznesenie č. 19-19/31.789:  



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.  
1158/SKO/2019 MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým že, 
 
v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5. 3. 2019  v čase o cca 9:10 hod. program 
Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace 
kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len 
„JSO“) vulgárne vyjadrovanie, 

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu, expresívne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, 

frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, 
druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané 
vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/881: 
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: 6. 12. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/882: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 1159/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 789/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Všetky moje ex/2. 3. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-19/32.790  
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.  
1159/SKO/2019 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
 

porušil 
 

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

tým že, 
 
v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 2. 3. 2019  v čase o cca 16:19 
hod. program Všetky moje ex, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý 
naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len 
„JSO“) obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, 
spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a 
morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine 
maloletých od 15 rokov, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 
 
Hlasovanie:  



Danielová neprítomná 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/883: 
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: 18. 11. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/884: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 1217/SKO/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 891/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Jeho foter, to je lotor!/23. 3. 2019/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
 
 
Uznesenie č. 19-19/33.791:  



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. 1217/SKO/2019 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 23. 3. 2019 v čase o cca 15:50 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Jeho foter, to je lotor, 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, 

- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania 
alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo 
programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc 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, VSXXX19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 



Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-19/885: 
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: 6. 12. 2019                 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-19/886: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 11. 2019                                  Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 34/  
SK č.: 1539/SKL/2019 zo dňa 5. 9. 2019 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť,  s.r.o.  číslo licencie: T/202 
 
Uznesenie č. 19-19/34.792:  
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. 1539/SKL/2019 zo dňa  
5. 9. 2019,  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: 
 
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 
Námestie gen. Štefánika 6 
064 01 Stará Ľubovňa  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e   
 

spoločnosti Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 2 0  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
  
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T  



2. Názov programovej služby: Ľubovnianska televízia 
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. 1539/SKL/2019-3 zo dňa 25. 10. 2019)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 94 % 
Programy –min. 6 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 100 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0  % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 100 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
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, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 13247/P, oddiel: 
Sro, zo dňa 22. 10. 2019, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 13247/P, oddiel: Sro, zo dňa 22. 10. 
2019. 
 

III. 
 

 Doložky: 



 
Doložka doplnkových obsahových služieb: teletext  
 
Doložka iného verejného prenosu: 
DVB-C 

 
Úloha č. 19-19/887: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1539/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 6. 12. 2019                              Z: PLO 
 
K bodu 35/  
SK č.: 665/SKL/2019 zo dňa 12. 2. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  
podielu 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.   číslo licencie: TD/163 
        Ján Cséfalvay 
        Mgr. Robert Turanský 
        Ing. Peter Borovička   
 
Uznesenie č. 19-19/35.793:  
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.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/163 zo dňa 12. 2. 2019 vedenom 
s účastníkmi konania: 
 
PHONOTEX spol. s r.o. 
Bojnická 16/A 
831 04 Bratislava    
 
Ján Cséfalvay 
Priehradná 8077/23 
821 07 Bratislava 
 
Mgr. Robert Turanský 
Hradská 13426/5B 
821 07 Bratislava  
 
Ing. Peter Borovička 
Obchodná 555/29 
811 06 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 

 
r o z h o d n u t i e:   

 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom 



vysielaní 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie  
č. TD/163 spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava zo spoločníka – 
prevodcu Ján Cséfalvay, Priehradná 8077/23, 821 07 Bratislava na nadobúdateľa Mgr. Robert 
Turanský, Hradská 13426/5B, 821 07 Bratislava; ktorý prevodom 50%-ného obchodného podielu 
z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach 
spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava a na nadobúdateľa Ing. 
Peter Borovička, Obchodná 555/29, 811 06 Bratislava; ktorý prevodom 50%-ného obchodného 
podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava. 
 
Úloha č. 19-19/888: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 6. 12. 2019          Z: PLO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 1844/SKL/2019 zo dňa 24. 10. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o. s.r.o.  číslo licencie: TD/78 
 
Uznesenie č. 19-19/36.794:  
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. 1844/SKL/2019 zo dňa 
24.10.2019, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. TD/78 na digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
 
ANTIK Telecom, s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 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 na lokálne digitálne televízne vysielanie č. TD/78 takto: 
 
Článok I. bod 2 sa mení nasledovne: vypúšťa sa názov programovej služby Mestská TV Sečovce 
a zapisuje sa nový názov, ktorý znie: 
 
2. Názov programovej služby: „Infokanál Kysak“ 
 
Úloha č. 19-19/889: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1844/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 12. 2019          Z: PLO 



 
K bodu 37/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.filmzie.com 
Oznámenie č. 1319/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: DECENT Go, a.s. 
 
Uznesenie č. 19-19/37.795:  
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Filmzie, a.s. (predtým DECENT Go, a.s.), doručené 
dňa 1. 7. 2019 o prevádzkovaní služby  www.filmzie.com, prevádzkovanej na internetovej stránke 
https://filmzie.com/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko 
predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
Úloha č. 19-19/890: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Filmzie, a.s. o vybavení jej oznámenia, doručeného  
Rade dňa 1. 7. 2019 a zaevidovaného pod. č. 1319/AMS/2019-1. 
T: 18. 11. 2019               Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.csrtv.sk 
Oznámenie č. 1697/AMS/2019 
Prevádzkovateľ: Quartex group, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 19-19/38.796:  
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Quartex group, spol. s r.o., doručené dňa 1. 10. 2019 
o prevádzkovaní služby  www.csrtv.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 
http://csrtv.sk/Web/sk/Uvod a v časti týkajúcej sa sekcie Aktuálne vysielame + archív ho prijíma ako 
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba v tejto časti vzhľadom 
na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 19-19/891: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Quartex group, spol. s r.o. o vybavení jej oznámenia, 
doručeného Rade dňa 1. 10. 2019 a zaevidovaného pod. č. 1697/AMS/2019-1. 
T: 18. 11. 2019               Z: PgO 
 
39/ Rôzne 
 
1/ Vyjadrenie pre Generálnu prokuratúru SR na Podnet Asociácie nezávislých rozhlasových a 
televíznych staníc Slovenska  
 
Uznesenie č. 19-19/39.797:  
Rada berie na vedomie predložené vyjadrenie.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



 
2/ Účasť zástupcu Rady na diskusii v rámci okrúhleho stola – Jazyk súčasných slovenských médií 
 
Uznesenie č. 19-19/39.798:  
Rada berie na vedomie účasť podpredsedu Rady Mgr. Petra Kubicu a členky Rady PhDr. Anikó 
Dušíkovej, CSc. na diskusii v rámci okrúhleho stola – Jazyk súčasných slovenských médií, ktorá sa 
koná dňa 14. 11. 2019. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Schválenie zahraničných pracovných ciest: 
 
Uznesenie č. 19-19/39.799:  
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest: 
 
Dátum: 12 - 13. 11. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Konferencia nemeckého regulačného orgánu a konferencia o transparentnosti digitálnej 
reklamy 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 22. 11. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie kontaktnej skupiny ERGA   
Účastníci: Michal Hradický, Martin Dorociak 
 
Dátum: 27. 11. 2019 
Miesto rokovania: Zahreb (Chorvátsko) 
Podujatie: Konferencia organizovaná Chorvátskym regulátorom na tému boja proti desinformáciám     
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 28. 11. 2019 
Miesto rokovania: Viedeň (Rakúsko) 
Podujatie: Konferencia o reklamnej gramotnosti    
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 3. 12. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Konferencia na tému budúcnosti EU mediálnej politiku 
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 6. 11. 2019 
 
 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu   
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
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	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
	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.
	udeľuje


	Spravodajstvo – 100 %
	V Bratislave dňa 6. 11. 2019
	PhDr. Marta Danielová
	predsedníčka
	Rady pre vysielanie a retransmisiu
	Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.

