
  Zápisnica č. 19/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 11. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Ivan Bindas 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 1177/SKL/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

(Sťažnosť č. 1007/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

3/ SK č.: 1142/SKL/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

(Sťažnosť č. 844/SO/2021) 

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

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

 

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 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1352/SO/2021                                               

(na vysielanie programu Utajený šéf zo dňa 08. a 09.09.2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1269/SO/2021      

(na vysielanie upútavky a programu Nezastaviteľný zo dňa 8. 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 

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1324/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 3. 9. 2021)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1358/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 10. 9. 2021)  

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

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

 

9/ Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 1292/SO/2021, 1335/SO/2021, 1362/SO/2021                                                         

(na vysielanie programu Oslavy 60.výročia udelenia Štatútu mesta Nováky z dní 14., 20., 21., 22., 23. 

8. 2021; 3., 4., 5., 6. 9. 2021; 10., 11., 12., 13. 9. 2021)  



(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Spoločnosť: KABELTELSAT s. r. o.                                                      

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1373/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 9. 2021)  

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

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1323/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Farma zo dňa 30. 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 

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1341/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Farma zo dňa 07. 09. 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 

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1330/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Ako ukradnúť nevestu zo dňa 3. a 4. 9. 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 

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1380/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 31. 8. 2021)  

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

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1387/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 26. 9. 2021)  

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

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

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1354/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Záhady tela zo dňa 11. 9. 2021)  

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

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1359/SO/2021     

(na vysielanie programu Piata vlna zo dňa 11. a 12. 09. 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           

                     

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1336/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 7. 9. 2021)  

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



Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                 číslo licencie: TD/2  

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1322/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 26. 8. 2021)  

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

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

 

20/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 1320/M/2021  

(monitorovaný program: Správy RTVS zo dňa 1. 9. 2021) 

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

 

21/ SK č.: 1088/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 767/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/ Konanie “v súlade so zákonom“ 

(?!)/20. 3. 2021/JOJ 

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

 

22/ SK č.: 1089/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1017/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/24. 5. 2021/Jednotka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                 číslo licencie: TD/1 

 

23/ SK č.: 1084/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 786/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Tvoja tvár znie povedome/28. 3. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

24/ SK č.: 1145/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 878/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Majstrovský plán/17. 4. 2021/JOJ 

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

 

25/ SK č.: 1499/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

      1519/SKL/2021 zo dňa 25. 10. 2021 

Oznámenie zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Rádio Vlna, s.r.o.  číslo licencie: R/117 

 

26/ SK č.: 1392/SKL/2021 zo dňa 27. 9. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. číslo licencie: 

 

27/ SK č.: 1504/SKL/2021 zo dňa 11. 10. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Miklovky TV s.r.o.  číslo registrácie: TKR/363 

 



28 / Oznámenie o poskytovaní služby www.zvtv.sk  

Oznámenie č. 1161/AMS/2021 

Poskytovateľ: SOFIAN, s.r.o. 

 

29/ Rôzne 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 769 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-19/1.718: 

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 10. 11. 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. 21-19/1.719: 

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. 21-19/1.720: 

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/ 

SK č.: 1177/SKL/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

(Sťažnosť č. 1007/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-19/2.721: 

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. 1177/SKL/2021 TES Media, s. r. o. 

 

I. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 8. 6. 2021 poskytoval retransmisiu 

programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24 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. 

 

 

za čo mu ukladá 

 

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

a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- €, slovom deväťdesiatdeväť eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“. 

 



Podľa § 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. 

 

II. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v časti hlavnej stanice 

príjmu a územného rozsahu do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

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. 21-19/770: 

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

rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 10. 12. 2021                  Z: PLO 

  

Úloha č. 21-19/771: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-19/2.722: 

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. 1177/SKL/2021 vedené 

proti spoločnosti TES Media s. r. o. v časti možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona  

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s retransmisiou programovej služby SENZI a AXN, podľa § 30 ods. 1 

písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/772: 

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

rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T:  10. 12. 2021                             Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/773: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

SK č.: 1142/SKL/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

(Sťažnosť č. 844/SO/2021) 

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

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

 

 

 



Uznesenie č. 21-19/3.723:  

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. 1142/SKL/2021 vedené 

voči spoločnosti Rádio Rebeca, 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 

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. 21-19/774: 

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: 24. 11. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/775: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 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 

 

Uznesenie č. 21-19/4.724:  

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. 1090/SKL/2021 vedené 

voči spoločnosti KISS rádio 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 

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. 21-19/776: 

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: 24. 11. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1352/SO/2021                                               

(na vysielanie programu Utajený šéf zo dňa 08. a 09.09.2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/5.725:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1352/SO/2021 smerujúce 

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

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

neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/777: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1269/SO/2021      

(na vysielanie upútavky a programu Nezastaviteľný zo dňa 8. 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. 21-19/6.726:  

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 8.8.2021 v čase o cca 

20:38 hod. program Nezastaviteľný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, 

čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/778: 

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: 24. 11. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/779: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 22. 11. 2021 Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-19/6.727:  

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. 1269/SO/2021 smerujúcu 

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

spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa upútavky na program Nezastaviteľný v celom 

rozsahu 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. 21-19/780: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                                 Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1324/SO/2021                                                 



(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 3. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/7.728:  

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. 1324/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. 21-19/781: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1358/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 10. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/8.729:  

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. 1358/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. 21-19/782: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažností 

Sťažnosť č. 1292/SO/2021, 1335/SO/2021, 1362/SO/2021                                                         

(na vysielanie programu Oslavy 60.výročia udelenia Štatútu mesta Nováky z dní 14., 20., 21., 22., 23. 

8. 2021; 3., 4., 5., 6. 9. 2021; 10., 11., 12., 13. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Spoločnosť: KABELTELSAT s. r. o.                                                      

 

Uznesenie č. 21-19/9.730:  

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. 1292/SO/2021, 1335/SO/2021 

a č. 1362/SO/2021 smerujúce voči programovej službe TV N (TV NOVÁKY), spoločnosti 

KABELTELSAT s.r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  

Z. z. za nepreskúmateľné. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/783: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 

T: 22. 11. 2021          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1373/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/10.731:  

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. 1373/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/784: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1323/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Farma zo dňa 30. 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. 21-19/11.732:  

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. 1323/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/785: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1341/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Farma zo dňa 07. 09. 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. 21-19/12.733:  

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. 1341/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/786: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1330/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Ako ukradnúť nevestu zo dňa 3. a 4. 9. 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. 21-19/13.734:  

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. 1330/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 21-19/787: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1380/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 31. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/14.735:  

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. 1380/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/788: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1387/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 26. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/15.736:  

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. 1387/SO/2021 smerujúcu 

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

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová proti 



Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

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

 

Úloha č. 21-19/789: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1354/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Záhady tela zo dňa 11. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/16.737:  

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. 1354/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/790: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1359/SO/2021     

(na vysielanie programu Piata vlna zo dňa 11. a 12. 09. 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. 21-19/17.738:  

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 odvysielal dňa 11. 9. 2021 v čase o cca 16:08 hod. a dňa 12. 9. 2021 v čase o cca 8:59 hod. 

v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA program Piata vlna, ktorý označil ako nevhodný 

pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 

označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková zdržala sa 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/791: 

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: 24. 11. 2021                          Z: PLO 
 

Úloha č. 21-19/792: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 18/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1336/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 7. 9. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                 číslo licencie: TD/2  

 

Uznesenie č. 21-19/18.739:  

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. 1336/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, 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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 



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

 

Úloha č. 21-19/793: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1322/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 26. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-19/19.740:  

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. 1322/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 neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/794: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 11. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 20/  

Kontrolný monitoring 

Správa č. 1320/M/2021  

(monitorovaný program: Správy RTVS zo dňa 1. 9. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-19/20.741:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 

308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jednotka odvysielal dňa 1. 9. 2021 v čase o 

cca 19:00 hod. program Správy RTVS, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a 

nestrannosti spravodajského programu. 

 

 



Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak proti 

Izrael  proti 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/795: 

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: 24. 11. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 21/ 

SK č.: 1088/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 767/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/ Konanie “v súlade so zákonom“ 

(?!)/20. 3. 2021/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-19/21.742:  

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. 1088/SKO/2021, MAC TV s r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 20. 3. 2021 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu 

Krimi príspevok s názvom Konanie “v súlade so zákonom“ (?!), ktorý informoval o prípade odobratia 

dieťaťa sudkyňou od jeho otca, ku ktorému malo dôjsť proti vôli dieťaťa, a v ktorom nedostala matka 

odobratého dieťaťa ako príspevkom dotknutá osoba priestor vyjadriť sa k prezentovaným tvrdeniam 

o možnom ubližovaní dieťaťu a zodpovednosti za jeho možnú traumatizáciu v dôsledku náhleho 

odobratia od otca, čím účastník konania porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 

spravodajských programov.    

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková proti 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, 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 proti 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková proti 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Úloha č. 21-19/796: 

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: 10. 12. 2021                 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/797: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti možného porušenia § 16 

ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z..  

T: 22. 11. 2021                                  Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-19/21.743:  

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. 1088/SKO/2021 

vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 

1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov  

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 



Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/798: 

Kancelária Rady podľa § 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: 24. 11. 2021                       Z: PLO 

 

 

Úloha č. 21-19/799: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti možného porušenia § 19 

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

T: 22. 11. 2021                       Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

SK č.: 1089/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1017/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Reportéri/24. 5. 2021/Jednotka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                 číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 21-19/22.744:  

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. 1089/SKO/2021 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka 

program Reportéri, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky podľa § 3 písm. l) zákona  

č. 308/2000 Z. z. a v ktorom odzneli v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 informácie 

a boli prezentované názory zamerané na riziká a podozrenia spájané s očkovaním, a to bez toho, aby ich 

účastník konania dostatočným spôsobom vyvažoval aj prezentáciou benefitov a prínosu očkovania 

v čase aktuálne prebiehajúcej pandémie, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 

a nestrannosť tohto politicko-publicistického programu, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 



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

 

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. 21-19/800: 

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: 10. 12. 2021                                  Z: PLO 
 

Úloha č. 21-19/801: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 22. 11. 2021                         Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-19/22.745:  

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. 1089/SKO/2021 

vedené voči 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 v časti týkajúcej sa 

možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



 

Úloha č. 21-19/802: 

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

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 24. 11. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/803: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 22. 11. 2021                         Z: PgO 

 

K bodu 23/ 

SK č.: 1084/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 786/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Tvoja tvár znie povedome/28. 3. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 21-19/23.746:  

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.“) 

rozhodla, že správne konanie č. 1084/SKO/2021 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak proti 

Izrael  proti 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-19/804: 

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: 24. 11. 2021                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/805: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 22. 11. 2021                    Z: PgO 

 

K bodu 24/ 

SK č.: 1145/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 878/SO/2021) 



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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Majstrovský plán/17. 4. 2021/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-19/24.747:  

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.  1145/SKO/2021 MAC TV s.r.o.  

 

porušil 

 

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

 

tým že, 

 

dňa 17.4.2021 v čase cca o 16:38 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 

Majstrovský plán, 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 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 

umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 

spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  

- §1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie a 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 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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur.  

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-19/806: 

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: 10. 12. 2021                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-19/807: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 22. 11. 2021                                Z: PgO 

 

K bodu 25/ 

SK č.: 1499/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

      1519/SKL/2021 zo dňa 25. 10. 2021 

Oznámenie zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Rádio Vlna, s.r.o.  číslo licencie: R/117 

 

Uznesenie č. 21-19/25.748:  

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. 1499/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 a správnom konaní 

č. 1519/SKL/2021 zo dňa 25. 10. 2021 posúdila oznámenia o zmene právnych skutočností držiteľa 

licencie č. R/117: 

 

Rádio Vlna, s.r.o. 

Leškova 5 

811 04 Bratislava 

 

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

Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 

 

mení licenciu č. R/117 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna 

 

1. v časti obchodného mena účastníka konania nasledovne: 

 

„Rádio Vlna, s.r.o.“ 

       

2. v časti sídla účastníka konania nasledovne:   

 

 



„Leškova 5,  

811 04 Bratislava“ 

 

3. v článku II. nasledovne: 

 

„Právne skutočnosti  spoločnosti:  

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

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

14. 10. 2021, oddiel: Sro, vložka číslo: 53166/B,  

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

registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 14. 10. 2021, oddiel: Sro, vložka číslo: 53166/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. 21-19/808: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1499/SKL/2021 a č. 1519/SKL/2021 písomné znenie 

rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 10. 12. 2021                                                                                                                              Z: PLO 

K bodu 26/ 

SK č.: 1392/SKL/2021 zo dňa 27. 9. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-19/26.749:  

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. 1392/SKL/2021 zo dňa  

27. 9. 2021,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

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

konania: 

 

ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. 

Nádražná 1119/18 

909 01 Skalica 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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



udeľuje  

 

spoločnosti ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. 

 

licenciu č. TD/252 

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: ŠLÁGER ORIGINÁL 

3. Jazyk vysielania: slovenský, český 

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. 1392/SKL/2021-1 zo dňa 27. 9. 2021): 

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 100 % 

Programy –min. 0 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

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: 0 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, USB 

 

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 odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického 

úradu zo dňa 22. 10. 2021, spisová značka: RPO768175/2021, Id v zdrojovom registri: 758576, 

registračný úrad: Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/17280/T,  

 

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

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

22. 10. 2021, spisová značka: RPO768175/2021, Id v zdrojovom registri: 758576, registračný úrad: 

Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/17280/T,  

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

 

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

  

Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 

b) jazyk vysielania: slovenský, český 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

1. satelitne v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-S)“ 

 

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. 21-19/809: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1392/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 10. 12. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 27/ 

SK č.: 1504/SKL/2021 zo dňa 11. 10. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Miklovky TV s.r.o.  číslo registrácie: TKR/363 

 

Uznesenie č. 21-19/27.750:  

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. 1504/SKL/2021 zo dňa 11. 10. 2021 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/363 

účastníka konania: 

 

Miklovky TV s.r.o. 

Ľ. Štúra 184/2 

018 51 Nová Dubnica 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

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

 

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

 

z r u š u j e 

 

registráciu retransmisie č. TKR/363 

 

ku dňu 31. 12. 2021  

 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie Miklovky TV s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 

retransmisie listom doručeným Rade dňa 11. 10. 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. 21-19/810: 

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/363 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 10. 12. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 28/  

Oznámenie o poskytovaní služby www.zvtv.sk  

Oznámenie č. 1161/AMS/2021 

Poskytovateľ: SOFIAN, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 21-19/28.751:  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti SOFIAN, s.r.o., doručené dňa 21. 6. 2021 o poskytovaní 

služby www.zvtv.sk na internetovej stránke https://www.zvtv.sk/ 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 a spadá tak pod 

pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

http://www.zvtv.sk/


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. 21-19/811: 

Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o vybavení jeho oznámenia zaevidovaného pod 

č. 1161/AMS/2021. 

T: 22. 11. 2021               Z: PgO 

 

29/ Rôzne  

 

1/ SK č. 1038/SKO/2021 a 1085/SKO/2021 – schválenie znenia rozhodnutia č. RP/38/2021 

    (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 

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

    ÚK: MAC TV s.r.o. 

 

Uznesenie č. 21-19/29.752:  

Rada schvaľuje znenie rozhodnutia č. RP/38/2021. 

 

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/ Informácia predsedníčky Rady o schôdzi Výboru NRSR pre kultúru a médiá - Návrh rozpočtu Rady 

pre vysielanie a retransmisiu na rok 2022 

 

3/ Plán zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu v 1. polroku 2022 

 

Uznesenie č. 21-19/29.753:  

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

 
12. január      

26. január        

9. február     

23. február 

9. marec      

23. marec 

6. apríl        



27. apríl 

11. máj      

25. máj 

8. jún 

22. jún 

6. júl  

 

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. 

 

4/ Mediálna a iná verejná komunikácia uznesení prijatých na zasadnutiach Rady 

 

5/ Schvaľovanie zahraničných služobných ciest členov Rady a pracovníkov kancelárie určených podľa 

potreby daného podujatia súvisiacich s medzinárodnými aktivitami Rady 

 

Uznesenie č. 21-19/29.754: 

Rada poveruje predsedníčku Rady schvaľovaním zahraničných služobných ciest členov Rady a 

pracovníkov Kancelárie Rady určených podľa potreby daného podujatia súvisiacich s medzinárodnými 

aktivitami Rady, najmä činnosťou spojenou s EPRA a ERGA. 

 

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 10. 11. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Ivan Bindas 


