
  Zápisnica č. 22/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2019 

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

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

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

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

2/ SK č.: 1290/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 1025/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o. číslo licencie: R/110 

3/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1656, 1682/SO/2019    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 24. a 25. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1658/SO/2019  
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  číslo licencie: TD/17 

5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1704/SO/2019    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

6/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1705, 1779/SO/2019    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. a 7. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1733/SO/2019  
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  číslo licencie: TD/17 

8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1780/SO/2019  
(na vysielanie programu Farma zo dňa 8. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  číslo licencie: TD/17 



9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1781/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1782/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 10. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1783/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 11. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1822/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 17. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1823/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1668/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 2., 3.) zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1711/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 8., 9.) zo dňa 1. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1713/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 10., 11.) zo dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1717/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 14., 15.) zo dňa 4. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1723/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 18., 19.) zo dňa 6. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 



19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1792/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 22.) zo dňa 8. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1710/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 15., 16.) zo dňa 30. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
21/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1712, 1792/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 1.) zo dňa 1. a 8. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
22/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1712, 1794/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 2.) z dní 1. a 9. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
23/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1714, 1794/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 3.) z dní  2. a 9. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
24/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1796, 1714/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 4.) zo dňa 10. a 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
25/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1796, 1716/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 5.) zo dňa 10. a 3. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1648/SO/2019        
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1809/SO/2019        
(na vysielanie programu V mene zákona zo dňa 16. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1719/SO/2019     
(na vysielanie programu Matrix Reloaded zo dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1677/SO/2019        



(na vysielanie programu Policajné prípady zo dňa 24. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1720/SO/2019      
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 5. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1706/SO/2019      
(na vysielanie programu Jedna za všetky zo dňa 4. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1698/SO/2019      
(na vysielanie programu Jurský park zo dňa 5. 10. 2019/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1725/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 6. 10. 2019/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16  
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1670/SO/2019     
(na vysielanie upút. na program Atomic Blonde zo dňa 23., 25., 26., a 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17  
 
35/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1686, 1727/SO/2019     
(na vysielanie z dní 27., 28., 29. 9. 2019 a 4., 5., 6., 7. 10. 2019)  
Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.      číslo licencie: TD/212  
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1778/SO/2019     
(na vysielanie programu Rock music Nonstop (L.A.G. Song – Horkýže Slíže) zo dňa 10. 10. 
2019)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s. r. o.                                       číslo licencie: R/88, RD/26  
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1806/SO/2019     
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 15. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17  
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1732/SO/2019      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 21. 4. 2019 a 
https:video.noviny.sk/video/36e62a22-3090-4331-a8b80292770197af/komunistický-spion-
medzi-ochranarmi)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
Poskytovateľ: Slovenská produkčná, a.s. 



39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1835/SO/2019      
(na vysielanie programu Prvé oddelenie zo dňa 15. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/109  
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1848/SO/2019     
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 27. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1807/SO/2019      
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 9. a 19. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/15, TD/109  
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1834/SO/2019     
(na vysielanie programu Prci, prci, prcičky 3: Svadba 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
43/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1707, 1708/SO/2019      
(na vysielanie programu Kuriér 2 z dní 2. a 6. 10. 2019 a upútavky na program Kuriér 2 zo 
dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219, TD/16, 
TD/15  
 
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1804/SO/2019      
(na vysielanie programu Kuriér 3 zo dňa 9. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15  
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1788/SO/2019     
(na vysielanie programu Posledné zúčtovanie zo dňa 12. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1789/SO/2019      
(na vysielanie programu Nepriestrelný mních zo dňa 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17  
 
47/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1614, 1615/SO/2019      
(na vysielanie programu Delukse zo dňa 18. 9. 2019 a Naši zo dňa 17. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
48/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1640/M/2019 
(monitorované dni: 27.9.2019) 



Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: TD/53 
 
49/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 
2019 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
50/ SK č.: 1512/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1248/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tučné babenky/15. 6., 16. 6. 2019/JOJ, JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/15, T/219, TD/16 
 
 
NEVEREJNÉ: 
 
 
51/ SK č.: 1935/SKL/2019 zo dňa 22. 11. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu 
ÚK: T.W.Rádio   s.r.o.                                číslo licencie: R/90, R/140,  RD/21 
        Trans World Radio 
        TWR media  
 
52/ SK č.: 1541/SKL/2019 zo dňa 9. 9. 2019 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KAIS development s.r.o. 
 
53/ SK č.: 1871/SKL/2019 zo dňa 31. 11. 2019 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: BONMEDIA s.r.o. 
 
54/ SK č.: 1645/SKL/2019 zo dňa 30. 9. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Regionálna televízia Prievidza s. r. o. 
 
55/ SK č.: 1963/SKL/2019 zo dňa 2. 12. 2019 
Žiadosť o odňatie  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SWAN Mobile, a.s.   číslo licencie: TD/23 
 
 
56/ Rôzne 
 
1/ Výberové konanie JAR 2017 – opätovné rozhodnutie v zmysle Rozsudku Krajského súdu 
Bratislava č. 6S/108/2017-44 
SK: 653/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencie : 101,9 MHz Žilina 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra       číslo licencie: R/110 
 
 



2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1667/SO/2019 a 1672/SO/2019    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 9., 10.) zo dňa 27. 9. 2019 a programu 
Atomic Blonde zo dňa 28. a 29. 9. 2019)   
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17,TD/47 

 
 

**************** 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1079 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-22/1.966: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na zasadnutí Rady prostredníctvom využitia 
videohovoru. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-22/1.967: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 1290/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 1025/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
 
 
       



Uznesenie č. 19-22/2.968: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 
1290/SKL/2019 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. 
 

o d n í m a  
 
frekvenciu 94,7 MHz Banská Bystrica vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 5. 2019, 6. 6. 2019, 
25. 6. 2019 a 3. 9. 2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú 
podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1080: 
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: 18. 1. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1081: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1656, 1682/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 24. a 25. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-22/3.969:  
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. 1656/SO/2019 a 
1682/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1082: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1658/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/4.970:  
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 27. 9. 2019 
o cca 13:53 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1083: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1084: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                                         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/4.971:  
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. 1658/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1085: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1704/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-22/5.972-1:  
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 4. 10. 2019 
o cca 13:53 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1086: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1087: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                Z: PgO 
 
 
 



Uznesenie č. 19-22/5.972-2:  
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. 1704/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1088: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1705, 1779/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. a 7. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
  
Uznesenie č. 19-22/6.973-1:  
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 4. 10. 2019 
o cca 20:35 hod. a dňa 7. 10. 2019 o cca 13:34 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



 
Úloha č. 19-22/1089: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1090: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/6.973-2:  
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. 1705/SO/2019 a 
1779/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala 
sťažnosti v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1091: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 2. 1. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1733/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 10. 2019)   
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/7.974:  
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 

1. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 9. 10. 2019 o cca 22:21 hod. program Farma, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania; 

2. § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 9. 10. 2019 o cca 22:21 hod. program 
Farma, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou 
podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k etnickej skupine. 



 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1092: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1093: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                                         Z: PgO 
                                  
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1780/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 8. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/17  
   
Uznesenie č. 19-22/8.976-1:  
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. 10. 2019 
o cca 13:39 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1094: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 



 
Úloha č. 19-22/1095: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/8.976-2:  
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. 1780/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1096: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1781/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/9.977-1:  
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 9. 10. 2019 
o cca 13:53 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1097: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1098: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/9.977-2:  
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. 1781/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1099: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                           Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1782/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 10. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
   
Uznesenie č. 19-22/10.978: 
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 10. 10. 2019 
o cca 14:02 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1100: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1101: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                                         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/10.979: 
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. 1782/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1102: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1783/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 11. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/11.980-1:  
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 11. 10. 2019 
o cca 13:48 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1103: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1104: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/11.980-2:  
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. 1783/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1105: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                            Z: PgO 
 
 
 



K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1822/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 17. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/12.981: 
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. 1822/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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1106: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1823/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/13.982:  
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 18. 10. 2019 
o cca 13:53 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 za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1107: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1108: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                                         Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1668/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 2., 3.) zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/14.983:  
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. 1668/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 2. a 3., 
série VII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 19-22/1109: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1711/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 8., 9.) zo dňa 1. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/15.984:  
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. 1711/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 8. a 9., 
série VII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1110: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                                 Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1713/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 10., 11.) zo dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/16.985:  
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. 1713/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 10. a 11., 
série VII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1111: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                                Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1717/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 14., 15.) zo dňa 4. 10. 2019)  



Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/17.986: 
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. 1717/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 14. a 15., 
série VII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1112: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1723/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 18., 19.) zo dňa 6. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/18.987: 
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 DAJTO odvysielala dňa 6. 10. 2019  v čase cca od 
13:02:28 hod. program Dva a pol chlapa v epizóde 19., série VII., ktorý označila 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



 
 
Úloha č. 19-22/1113: 
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: 2. 1. 2020                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1114: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/18.988: 
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. 1723/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa z dňa 6.10.2019 
v čase cca o 12:42 hod. v epizóde 18., série VII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1115: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1792/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 22.) zo dňa 8. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
         
Uznesenie č. 19-22/19.989:  
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. 1792/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 22., série 
VII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1116: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020               Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1710/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 15., 16.) zo dňa 30. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/20.990:  
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. 1710/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 15. a 16., 
série VIII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1117: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020               Z: PgO 
 
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1712, 1792/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 1.) zo dňa 1. a 8. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/21.991:  



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. 1792/SO/2019; 
1712/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 1., série X., podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1118: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                   Z: PgO 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1712, 1794/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 2.) z dní 1. a 9. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/22.992:  
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. 1794/SO/2019; 
1712/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 2., série X.. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1119: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                     Z: PgO 
 



K bodu 23/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1714, 1794/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 3.) z dní  2. a 9. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/23.993:  
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 DAJTO odvysielala dňa 2. 10. 2019 v čase cca od 
17:02 hod. a taktiež  9.10.2019 v čase cca od 12:57 hod. program Dva a pol chlapa v epizóde 3., série 
X., ktorý označila 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1120: 
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: 2. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1121: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                   Z: PgO 
 
K bodu 24/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1796, 1714/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 4.) zo dňa 10. a 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/24.994:  
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. 1796/SO/2019; 
1714/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 4., série X. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1122: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 1. 2020                                 Z: PgO 
 
K bodu 25/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1796, 1716/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 5.) zo dňa 10. a 3. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/25.995:  
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. 1796/SO/2019; 
1716/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 5., série X., podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1123: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                           Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1648/SO/2019        
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
 
 



Uznesenie č. 19-22/26.996:  
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. 1648/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1124: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                            Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1809/SO/2019        
(na vysielanie programu V mene zákona zo dňa 16. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/27.997:  
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. 1809/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu  V mene zákona (epizóda Stratená)  
a programu V mene zákona (epizóda Smrť modelky) 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1125: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 



 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1719/SO/2019     
(na vysielanie programu Matrix Reloaded zo dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
 
Uznesenie č. 19-22/28-998:  
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. 1719/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1126: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1677/SO/2019        
(na vysielanie programu Policajné prípady zo dňa 24. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-22/29.999:  
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. 1677/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  proti 
Batta  proti 
Blaha  proti 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1127: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1720/SO/2019      
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 5. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-22/30.1000:  
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. 1720/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1128: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                          Z: PgO 
K bodu 31/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1706/SO/2019      
(na vysielanie programu Jedna za všetky zo dňa 4. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-22/31.1001:  
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. 1706/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  zdržal sa 
Batta  za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1129: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2019               Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1698/SO/2019      
(na vysielanie programu Jurský park zo dňa 5. 10. 2019/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-22/32.1002:  
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. 1698/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 19-22/1130: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                               Z: PgO 
 
Úloha č. 19-22/1131: 
Kancelária Rady bude iniciovať diskusiu s Ministerstvom kultúry SR o možnostiach úpravy legislatívy 
týkajúcej sa hlasitosti vysielania. 
 
K bodu 33/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1725/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 6. 10. 2019/hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 19-22/33.1003:  
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. 1725/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1132: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1670/SO/2019     
(na vysielanie upút. na program Atomic Blonde zo dňa 23., 25., 26., a 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/34.1004:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 23. 9. 2019 o cca 15:22 hod., dňa 25. 9. 2019 o cca 16:25 hod., dňa 26. 9. 2019 o cca 
16:48 hod. a dňa 28. 9. 2019 o cca 18:50 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA upútavku na program Atomic Blonde, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na 
ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1133: 
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: 2. 1. 2020                          Z: PLO 
 
 



Úloha č. 19-22/1134: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 35/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1686, 1727/SO/2019     
(na vysielanie z dní 27., 28., 29. 9. 2019 a 4., 5., 6., 7. 10. 2019)  
Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.       číslo licencie: TD/212  
 
Uznesenie č. 19-22/35.1005:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT 
s.r.o. vo veci možného porušenia  

I. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  
a) dňa 27. 9. 2019, 28. 9. 2019 a 29. 9. 2019 v čase o cca 18:00 hod., 
b) dňa 4. 10. 2019, 5. 10. 2019 a 7. 10. 2019 o cca 18:00 hod., 
c) dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:36 hod. a 18:06 hod. 
mohol vysielať programovú službu TV NOVÁKY v rozpore s udelenou licenciou; 

II. § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2019, 5. 10. 
2019 a 7. 10. 2019 o cca 18:00 hod. a dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:36 hod. a 18:06 hod. 
odvysielal na televíznej programovej službe TV NOVÁKY program Mestské 
zastupiteľstvo, 30.9.2019, 1. časť, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby; 

III. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV NOVÁKY odvysielal dňa 27. 9. 2019, 28. 9. 2019 a 29. 9. 2019 
v čase o cca 18:00 hod. program Videonoviny, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu; 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1135: 
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: 2. 1. 2020             Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1136: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 1. 2020              Z: PgO 
 
 
 



Uznesenie č. 19-22/35.1006:  
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. 1686/SO/2019 
v súvislosti s videozáznamom umiestnenom na internetovej stránke 
https://www.youtube.com/watch?v=nD9PElaxotk a uznala uvedenú sťažnosť v tejto časti 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1137: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 36/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1778/SO/2019     
(na vysielanie programu Rock music Nonstop (L.A.G. Song – Horkýže Slíže) zo dňa 10. 10. 2019)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s. r. o.                                       číslo licencie: R/88, RD/26  
 
Uznesenie č. 19-22/36.1007:  
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. 1778/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Anténa Rock vysielateľa GES Slovakia, 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1138: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PgO 



 
K bodu 37/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1806/SO/2019     
(na vysielanie programu Oteckovia zo dňa 15. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/37.1008:  
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. 1806/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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1139: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1732/SO/2019      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 21. 4. 2019 a https:video.noviny.sk/video/36e62a22-
3090-4331-a8b80292770197af/komunistický-spion-medzi-ochranarmi)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
Poskytovateľ: Slovenská produkčná, a.s. 
 
Uznesenie č. 19-22/38.1009:  
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. 1732/SO/2019 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania programu Noviny TV JOJ zo dňa 21. 4. 2019 podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1140: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/38.1010:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Slovenská produkčná, 
a.s. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
https://video.noviny.sk, bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1141: 
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: 2. 1. 2020             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-22/38.1011:  
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. 1732/SO/2019 
v súvislosti s videozáznamom umiestnenom na internetovej stránke 
https:video.noviny.sk/video/36e62a22-3090-4331-a8b8-0292770197af/komunistický-spion-medzi-
ochranarmi a uznala uvedenú sťažnosť v tejto časti 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 za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-22/1142: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020        Z: PgO 

K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1835/SO/2019 
(na vysielanie programu Prvé oddelenie zo dňa 15. 10. 2019) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/109 

Uznesenie č. 19-22/39.1012: 
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. 1835/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe WAU vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-22/1143: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020     Z: PgO 

K bodu 40/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1848/SO/2019 
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 27. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

Uznesenie č. 19-22/40.1013: 
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. 1848/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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1144: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                           Z: PgO 
 
K bodu 41/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1807/SO/2019      
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 9. a 19. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/15, TD/109  
 
Uznesenie č. 19-22/41.1014:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal dňa  
9. 10. 2019  v čase o cca 10:40 hod. v rámci programovej služby JOJ a dňa 19. 10. 2019 v čase o cca 
11:49 hod. v rámci programovej služby WAU program Extrémne prípady, 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1145: 
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: 2. 1. 2020           Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1146: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 1. 2020           Z: PgO 
 



K bodu 42/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1834/SO/2019     
(na vysielanie programu Prci, prci, prcičky 3: Svadba 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-22/42.1015:  
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 DAJTO odvysielal dňa 18. 10. 2019  v čase o cca 
22:20 hod. program Prci, prci, prcičky 3: Svadba, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1147: 
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: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1148: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 43/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1707, 1708/SO/2019      
(na vysielanie programu Kuriér 2 z dní 2. a 6. 10. 2019 a upútavky na program Kuriér 2 zo dňa 2. 10. 
2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15  
 
Uznesenie č. 19-22/43.1016:  
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 

1. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 2. 10. 2019 
v čase od 14:20 hod. do 14:35 hod.; 



2. § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2019 o cca 14:29 hod. 
odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS upútavku na program Kuriér 2, 
ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia; 

3. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS odvysielal dňa 2. 10. 2019  v čase o cca 20:16 hod. a v rámci televíznej 
programovej služby JOJ odvysielal dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:52 hod. program Kuriér 2, 
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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1149: 
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: 2. 1. 2020                            Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1150: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                            Z: PgO 
 
K bodu 44/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1804/SO/2019      
(na vysielanie programu Kuriér 3 zo dňa 9. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16, TD/15  
 
 
Uznesenie č. 19-22/44.1017:  
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. 1804/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programových služieb JOJ a JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1151: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                             Z: PgO 
K bodu 45/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1788/SO/2019     
(na vysielanie programu Posledné zúčtovanie zo dňa 12. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-22/45.1018:  
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. 1788/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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1152: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1789/SO/2019      
(na vysielanie programu Nepriestrelný mních zo dňa 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-22/46.1019:  
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. 1789/SO/2019 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 
Kubica  zdržal sa 
Batta  za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1153: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 47/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1614, 1615/SO/2019      
(na vysielanie programu Delukse zo dňa 18. 9. 2019 a Naši zo dňa 17. 8. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-22/47.1020:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s r.o. vo 
veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17. 8. 
2019 v čase o cca 8:36 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Naši, ktorý svojím 
obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti ľudí postihnutých 
autizmom. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1154: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1155: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                                         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-22/47.1021:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s r.o. vo 
veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18. 9. 



2019 v čase o cca 20:36 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Delukse, ktorý svojím 
obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti ľudí postihnutých 
autizmom. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1156: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 1. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-22/1157: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 1. 2020                                                         Z: PgO 
 
K bodu 48/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1640/M/2019 
(monitorované dni: 27.9.2019) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: TD/53 
 
Uznesenie č. 19-22/48.1022:  
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. 1640/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. vysielania programovej služby Česko – Slovenská regionálna televízia, vysielateľa Quartex 
group, s.r.o., skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27. 9. 2019 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 19-22/1158: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 1. 2020                                Z: PgO 
 
K bodu 49/  
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
Uznesenie č. 19-22/49.1023:  
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-22/49.1024:  
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 vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za 
mesiace júl a september 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín, za mesiace 
júl a august 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Patria a za mesiac júl 2019 
nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko z času vysielania hudobných diel 
najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1159: 
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: 2. 1. 2020 Z: PLO 
 
 
 



Uznesenie č. 19-22/49.1025:  
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 RADIO ONE, s.r.o.   
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby Rádio One obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace august a september 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1160: 
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: 2. 1. 2020 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-22/49.1026:  
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 RADIO ONE 
ROCK, s.r.o.   vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým,  že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 
o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One Rock obsahujúcu 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace august a 
september 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1161: 
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: 2. 1. 2020 Z: PLO 

Uznesenie č. 19-22/49.1027:  
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 RADIO ROCK, 
s. r. o.   vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  
že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 
o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio One Retro obsahujúcu
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace august a 
september 2019. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  neprítomný 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-22/1162: 
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: 2. 1. 2020 Z: PLO 

K bodu 50/  
SK č.: 1512/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1248/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tučné babenky/15. 6., 16. 6. 2019/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/15, T/219, TD/16 

Uznesenie č. 19-22/50.1028: 
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.  
1512/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 dňa 15. 6. 2019 v čase o cca 14:31 hod. a v rámci 
televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 16. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. odvysielal program 



Tučné babenky, 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 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“) vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, 

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  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 6 000,- €, slovom šesťtisíc 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-22/1163: 
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. 1. 2020                    Z: PLO 



Úloha č. 19-22/1164: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 30. 12. 2019   Z: PgO 

NEVEREJNÉ: 

K bodu 51/  
SK č.: 1935/SKL/2019 zo dňa 22. 11. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.      číslo licencie: R/90, R/140,  RD/21 
        Trans World Radio 
        TWR media  

Uznesenie č. 19-22/51.1029: 
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 licencií č. R/90, R/140, RD/21 zo dňa 22. 11. 2019 
vedenom s účastníkmi konania: 

T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 

Trans World Radio 
Horníkova 36 
628 00 Brno 
Česká republika 

TWR media 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

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

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a § 28 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

s prevodom 50 %-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/90, 
R/140 a č. RD/21 spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava zo spoločníka – 
prevodcu Trans World Radio, Horníkova 36, 628 00 Brno, Česká republika na nadobúdateľa 
TWR media, Banšelova 17, 821 04 Bratislava, ktorý prevodom 50 %-ného obchodného podielu 
z prevodcu na nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach 
spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava. 



Úloha č. 19-22/1165: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 20. 1. 2020                    Z: PLO 

K bodu 52/  
SK č.: 1541/SKL/2019 zo dňa 9. 9. 2019 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KAIS development s.r.o. 

Uznesenie č. 19-22/52.1030: 
Rada pre vysielanie a 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. 1541/SKL/2019 zo dňa 9. 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 
(ďalej aj „ÚK“): 

KAIS development, s.r.o. 
Rosina 1099 
013 22 Rosina 

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 ods. 5 písm. b) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 

zamieta 

žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie v správnom konaní  č. 1541/SKL/2019 zo dňa 
9. 9. 2019, pretože doručená žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 26 zákona č. 220/2007 Z. z. a žiadateľ 
neodstránil nedostatky žiadosti v lehote určenej Radou. 

Úloha č. 19-22/1166: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 18. 1. 2020         Z: PLO 

K bodu 53/  
SK č.: 1871/SKL/2019 zo dňa 31. 11. 2019 
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: BONMEDIA s.r.o. 

Uznesenie č. 19-22/53.1031:  
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. 1871/SKL/2019 zo dňa 30. 10. 
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: 



BONMEDIA s.r.o. 
Bojnická 18 
831 04 Bratislava 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: 

Rada podľa ustanovenia § 27 ods. 5 písm. c) zákona č. 220/2007Z.z. o digitálnom vysielaní 

zamieta 

žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie v správnom konaní  č. 1871/SKL/2019 zo dňa 31. 
10. 2019, pretože žiadateľ nespĺňa podmienky podľa šiestej hlavy štvrtej časti zákona č. 220/2007 Z.
z., keďže udelením licencie na základe žiadosti žiadateľa by došlo k stavu, ktorý je v rozpore s  § 51 
ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z., v dôsledku personálneho prepojenia žiadateľa s oprávneným 
vysielateľom PHONOTEX spol. s r.o. 

Úloha č. 19-22/1167: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1871/SKL/2019  a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 18. 1. 2020                   Z:PLO 

K bodu 54/  
SK č.: 1645/SKL/2019 zo dňa 30. 9. 2019 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Regionálna televízia Prievidza s. r. o. 

Uznesenie č. 19-22/54.1032: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 1645/SKL/2019 zo dňa 30. 9. 2019 posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. TD/19 účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. 
Matice slovenskej 10 
971 01 Prievidza 

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 § 30  ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 

zastavuje 

správne konanie č. 1645/SKL/2019  zo dňa 30. 9. 2019 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie z dôvodu, že účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia 
konania poučený. 

Úloha č. 19-22/1168: 



V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 18. 1. 2020           Z: PLO 

K bodu 55/  
SK č.: 1963/SKL/2019 zo dňa 2. 12. 2019 
Žiadosť o odňatie  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SWAN Mobile, a.s.  číslo licencie: TD/23 

Uznesenie č. 19-22/55.1033:  
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. 1963/SKL/2019 zo dňa 2. 12. 2019, posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/23 účastníka konania 

SWAN Mobile, a.s. 
Borská 6 
841 04 Bratislava 

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 § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 

odníma 

licenciu na digitálne vysielanie č. TD/23 
ku dňu 31. 12. 2019 

z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 2. 12. 2019 písomne požiadal. 

Úloha č. 19-22/1169: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencie č. TD/23 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2020 Z: PLO 

 56/ Rôzne 

1/Výberové konanie JAR 2017 – opätovné rozhodnutie v zmysle Rozsudku Krajského súdu Bratislava 
č. 6S/108/2017-44 
SK: 653/SKL/2017 
vo veci pridelenia frekvencie : 101,9 MHz Žilina 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra       číslo licencie: R/110 

Uznesenie č. 19-22/56.1034:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 653/SKL/2017, začatom 
dňa 19. 4. 2017 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 



terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania: 

RADIO ROCK, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: 

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

zamieta 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti RADIO ROCK, s.r.o., Štefánikova 52, Nitra zo dňa 
19. 4. 2017 o pridelenie frekvencie 101,9 MHz Žilina, nakoľko nespĺňa kritériá a podmienky, ktoré 
Rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať. 

Úloha č. 19-22/1170: 
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: 20. 1. 2020                  Z: PLO 

2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1667/SO/2019 a 1672/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 9., 10.) zo dňa 27. 9. 2019 a programu Atomic 
Blonde zo dňa 28. a 29. 9. 2019)   
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17,TD/47 

Uznesenie č. 19-22/56.1035:  
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. 1672/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA a DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-22/1171: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020  Z: PgO 



Uznesenie č. 19-22/56.1036: 
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. 1667/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 9. a 10., 
série VIII. 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 za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 19-22/1172: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2020       Z: PgO 

3/ Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2019 

Uznesenie č. 19-22/56.1037:  
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2019 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Uznesenie č. 19-22/56.1038:  
Kancelária Rady bude  členov Rady na zasadnutí Rady dňa 29. 1. 2020 písomne informovať 
o aktuálnom technickom zabezpečení Kancelárie Rady.
Kancelária Rady bude informovať Radu o množstve predplatených prístupov k internetovým verziám 
denníkov na najbližšie obdobie. 
Kancelária Rady uvedie do Správy o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu 
za rok 2019 detailnejšie informácie o jej zahraničných aktivitách.  
Kancelária Rady bude informovať Radu o termíne stretnutia zamestnancov Kancelárie Rady 
s poskytovateľom IT služieb pre web www.rvr.sk. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica  za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby  
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ SK č.: 1288/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 906/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 19-22/56.1039:  
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. 1288/SKL/2019 
vedené proti spoločnosti VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 17 
ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s retransmisiou programovej služby Šlágr TV, 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

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



 
Úloha č. 19-22/1173: 
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:  20. 1. 2019                             Z: PLO 
 
6/ Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5  
zákona č. 181/2014 Z. z. 
 
 
Uznesenie č. 19-22/56.1040: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný PROJEKT 1- Braňo Závodský Naživo – 
Predvolebné debaty vysielateľa D.EXPRES, k.s. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 12. 12. 
2019. 
 
Uznesenie č. 19-22/56.1041: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný PROJEKT 2 – VEĽKÁ PREDVOLEBNÁ 
DEBATA vysielateľa D.EXPRES, k.s. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 12. 12. 2019. 
 
 
Uznesenie č. 19-22/56.1042: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný Projekt programu pre voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky 2020 vysielateľa C.E.N. s.r.o. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 
16. 12. 2019.  
 
Uznesenie č. 19-22/56.1043: 
Rada berie na vedomie spôsob monitorovania programov počas volebnej kampane pred voľbami do 
Národnej rady Slovenskej republiky vo februári 2020. 
 
7/ Úprava platu riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 19-22/56.1044:   
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje zvýšenie tarifného platu 
riaditeľa Kancelárie o 10 % s účinnosťou od 1. 1. 2020.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-22/1164: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie  Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
  
8/ Aktivity ERGA k implementácii kódexu boja proti dezinformáciám - Informácia o monitorovacej 
aktivite v podmienkach SR    
 



9/ Stretnutie pracovnej skupiny MV SR k reforme volebných pravidiel, spolu so zástupcami 
spoločnosti Google  
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 18. 12. 2019 
 
 
 
               PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu   
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
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