
Zápisnica č. 16/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 9. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Ivan Bindas 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 1082/SKL/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 845/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio Prešov, s.r.o. číslo licencie: R/100 

 

3/ SK č.: 216/SKL/2021 (pôvodne 1772/SKL/2020) zo dňa 21. 10. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1505/SL/2020) 

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

ÚK: Trnavská produkčná s.r.o. číslo licencie: R/132 

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1221/SO/2021      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 9.7.2021)  

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1223/SO/2021       

(na vysielanie programu Štúdio Tokio 2020  zo dňa 27. 7. 2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1245/SO/2021       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 8. 2021)  

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1211/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Súdna sieň – Majster sveta v nevere zo dňa 18. 6. 2021)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1225/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 20. 7. 2021)  

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

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

 



9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1250/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 4. a 5. 8. 2021)  

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

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1210/SO/2021      

(na vysielanie programu Súdna sieň – Prostitútka zo ZŠ zo dňa 17.6.2021)  

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

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1224/SO/2021      

(na vysielanie programu 300 zo dňa 23.7.2021)  

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

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1192/SO/2021     

(na vysielanie programu Slávnosť svätých Cyrila a Metoda zo dňa 5. 7. 2021)  

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

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1170/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 7. 2021)  

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

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1115/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Mafstory – Zákerný boss zo dňa 18. 5. 2021)  

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

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1117/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Mafstory – Zapálené lýtka zo dňa 19. 5. 2021)  

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

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

 

16/ SK č.: 855/SKO/2021 zo dňa 7. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 459/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Obavy o účinnosť 

vakcíny/22. 1. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

17/ SK č.: 980/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 592/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 18d ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Požadované údaje/dátum/programová služba: údaje o percente, počte a časovom rozsahu 

odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených 

do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich/február 2021/TV DOMA 

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

 

18/ SK č.: 915/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 510/SO/2021) 

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

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Jack Reacher 2: Nevracaj sa/23. 1., 24. 1. 2021/TV 

MARKÍZA 

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

ÚP: 10:00 hod. 

 

19/ SK č.:  854/SKO/2021 zo dňa 7. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 453/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: program obsahujúci zápasy 

UFC/20. 1. 2021/PREMIER SPORT 

ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo licencie: TD/128 

 

20/ SK č.: 916/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

 1031/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1032/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1033/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1037/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 649/SO/2021, 707/SO/2021, 709/SO/2021, 671/SO/2021, 753/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň – Znásilnená pacientka, Súdna sieň – 

Znásilnená babička, Súdna sieň – Už žiadne orgie, Súdna sieň - Ateliér plný detského porna, Súdna 

sieň – Znásilnil dcéru/28. 1. 2021, 5. 2. 2021, 11. 2. 2021, 4. 2. 2021, 27. 2. 2021/JOJ PLUS, WAU 

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

 

21/ SK č.: 912/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

     976/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

     1150/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 575/SO/2021, 685/SO/2021, Správa č. 864/M/2021) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Sketch Bros na Europe 2, Ranná show Wake 

up!/5. 2. 2021, 4. 3. 2021, 9. 4. 2021/Europa 2 

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

 

22/ SK č.: 1219/SKL/2021 zo dňa 15. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Slov Media Group s.r.o.  číslo licencie: 

 

23/ SK č.: 1237/SKL/2021 zo dňa 27. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: ASTEON Trade, s.r.o.  číslo licencie: 

 

24/ SK č.: 1343/SKL/2021 zo dňa 8. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 



ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/245 

 

25/ SK č.: 1350/SKL/2021 zo dňa 24. 8. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo licencie: TD/128 

 

26/ Informovanie o využívaní frekvencií pridelených vo výberovom konaní jar 2020. 

 

27/ Rôzne   

 

 

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

 

 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 666 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-16/1. 627: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, sa uskutoční plánované rokovanie Rady 

dňa 22. 9. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-16/1.628: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  

video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 

rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania a zároveň 

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 



Uznesenie č. 21-16/1.629: 

Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

SK č.: 1082/SKL/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 845/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio Prešov, s.r.o. číslo licencie: R/100 

 

Uznesenie č. 21-16/2.630: 

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. 1082/SKL/2021 vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. 

 

odníma 

 

frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa, vzhľadom na to, že ju v dňoch 5. 5. 2021 a 16. 8. 2021 

nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 

podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/667: 

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: 22. 10. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/668: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                  Z: PLO 



K bodu 3/ 

SK č.: 216/SKL/2021 (pôvodne 1772/SKL/2020) zo dňa 21. 10. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1505/SL/2020) 

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

ÚK: Trnavská produkčná s.r.o. číslo licencie: R/132 

 

Uznesenie č. 21-16/3.631:  

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. 216/SKL/2021 

vedené voči spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/669: 

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

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 6. 10. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/670: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1221/SO/2021      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 9.7.2021)  

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-16/4.632:  

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

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

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

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

SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 9. 7. 2021 v čase o cca 19:34 hod. odvysielal 

v rámci programovej služby DAJTO doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím k programu Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 19, 20), čím mohlo prísť k porušeniu: 



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

postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu,  

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

postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so 

sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  

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

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

postihnutím. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/671: 

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: 6. 10. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/672: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 10. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1223/SO/2021       

(na vysielanie programu Štúdio Tokio 2020  zo dňa 27. 7. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/5.633:  

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. 1223/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 



Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/673: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1245/SO/2021       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/6.634:  

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. 1245/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/674: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1211/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Súdna sieň – Majster sveta v nevere zo dňa 18. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/7.635:  

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. 1211/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 

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

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  proti 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/675: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1225/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 20. 7. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/8.636:  

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. 1225/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/676: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1250/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 4. a 5. 8. 2021)  

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

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

 

 



Uznesenie č. 21-16/9.637:  

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. 1250/SO/2021 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/677: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1210/SO/2021      

(na vysielanie programu Súdna sieň – Prostitútka zo ZŠ zo dňa 17.6.2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/10.638:  

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. 1210/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/678: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                            Z: PgO 



K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1224/SO/2021      

(na vysielanie programu 300 zo dňa 23.7.2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/11.639:  

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. 1224/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/679: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1192/SO/2021     

(na vysielanie programu Slávnosť svätých Cyrila a Metoda zo dňa 5. 7. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/12.640:  

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. 1192/SO/2021 smerujúcu 

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

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

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/680: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1170/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 7. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/13.641:  

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. 1170/SO/2021 smerujúcu 

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

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

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/681: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                         Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1115/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Mafstory – Zákerný boss zo dňa 18. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/14.642:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 18.5.2021 v čase o cca 23:27 hod. program Mafstory – 



Zákerný boss (S 11., E 12.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím 

mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/682: 

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: 6. 10. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/683: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 10. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1117/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Mafstory – Zapálené lýtka zo dňa 19. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-16/15.643:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.5.2021 v čase o cca 22:55 hod. program Mafstory – 

Zapálené lýtka (S 11., E 13.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím 

mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 



Úloha č. 21-16/684: 

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: 6. 10. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/685: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 10. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

SK č.: 855/SKO/2021 zo dňa 7. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 459/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Obavy o účinnosť 

vakcíny/22. 1. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 21-16/16.644:  

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. 855/SKO/2021 

vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  

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

  

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/686: 

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: 22. 10. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/687: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

SK č.: 980/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

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



(Sťažnosť č. 592/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 18d ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Požadované údaje/dátum/programová služba: údaje o percente, počte a časovom rozsahu 

odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených 

do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich/február 2021/TV DOMA 

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

 

Uznesenie č. 21-16/17.645:  

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.  980/SKO/2021 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

porušil  

 

I. povinnosť ustanovenú v § 18d ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 

neposkytol Rade v stanovenej lehote na požiadanie údaje o percente, počte a časovom 

rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 

postihnutím, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči 

nepočujúcich v rámci programovej služby TV DOMA v mesiaci február 2021; 

II. povinnosť ustanovenú v § 18d ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 

neposkytol Rade v stanovenej lehote na požiadanie zoznam odvysielaných programov 

sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do 

posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a 

času ich odvysielania v rámci programovej služby TV DOMA v mesiaci február 2021.   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

Úloha č. 21-16/688: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 10. 2021                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-16/689: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 4. 10. 2021                                                               Z: PgO 

 

K bodu 18/  

SK č.: 915/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 510/SO/2021) 

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

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Jack Reacher 2: Nevracaj sa/23. 1., 24. 1. 2021/TV 

MARKÍZA 

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

 

Bod sa odročuje                

 

K bodu 19/ 
SK č.:  854/SKO/2021 zo dňa 7. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 453/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: program obsahujúci zápasy 

UFC/20. 1. 2021/PREMIER SPORT 

ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo licencie: TD/128 

 

Uznesenie č. 21-16/19.646:  

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.  

854/SKO/2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým že, 

 

v rámci televíznej programovej služby PREMIER SPORT dňa 20. 1. 2021 v čase o cca 20:00 hod. 

odvysielal program obsahujúci zápasy UFC, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže 

ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, a ktorý naplnil hodnotiace 

kritérium podľa ustanovenia 

- § 1 ods. 3 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“) zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho 



násilia na živých bytostiach, 

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 vhodného pre všetky vekové 

skupiny maloletých nesprávne uplatnil JSO, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  

zákona. 
 

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

porušenie sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/690: 

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

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 6. 10. 2021                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/691: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 20/ 

SK č.: 916/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

 1031/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1032/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1033/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

 1037/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 649/SO/2021, 707/SO/2021, 709/SO/2021, 671/SO/2021, 753/SO/2021) 

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



Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň – Znásilnená pacientka, Súdna sieň – 

Znásilnená babička, Súdna sieň – Už žiadne orgie, Súdna sieň - Ateliér plný detského porna, Súdna 

sieň – Znásilnil dcéru/28. 1. 2021, 5. 2. 2021, 11. 2. 2021, 4. 2. 2021, 27. 2. 2021/JOJ PLUS, WAU 

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

 

Uznesenie č. 21-16/20.647:  

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

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

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

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

č.  916/SKO/2021, 1031/SKO/2021 a 1037/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, že 

 

1) dňa 28. 1. 2021 v čase o cca 5:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 

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

a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia:  

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

systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 

multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 

(ďalej len „JSO“) obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, 

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

posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 

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

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

vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

2) dňa 5. 2. 2021 v čase o cca 05:49 hod. v rámci programovej služby JOJ  PLUS odvysielal program 

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

a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia:  

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

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

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

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

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

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

vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

3) dňa 27. 2. 2021 v čase o cca. 6:43 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 

program Súdna sieň – Znásilnil dcéru, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 

rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia:  

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

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

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

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

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

vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 

eur.  

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/692: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 10. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/693: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                  Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-16/20.648:  

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 konania č. 1032/SKO/2021 a 

1033/SKO/2021 vedené voči MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/694: 

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

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 10. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-16/695: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

SK č.:     912/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

    976/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

     1150/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 575/SO/2021, 685/SO/2021, Správa č. 864/M/2021) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Sketch Bros na Europe 2, Ranná show Wake 

up!/5. 2. 2021, 4. 3. 2021, 9. 4. 2021/Europa 2 

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

 

Uznesenie č. 21-16/21.649:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 912/SKO/2021, 

976/SKO/2021 a 1150/SKO/2021, EUROPA 2, a.s.  

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, že 

 

1) dňa 5. 2. 2021 o cca 16:02 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros 

na Europe 2, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) 

Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 

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

a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov -  

vulgárne vyjadrovanie, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s 

podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 vyhlášky, nakoľko program mal byť s prihliadnutím na 

§ 2 ods. 3 JSO klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a odvysielaný v čase po 

20:00 hod., 



2) dňa 4. 3. 2021 o cca 06:00 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Ranná show 

Wake up!, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) JSO 

pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov - vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, 

pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 

4 ods. 3 vyhlášky, nakoľko program mal byť s prihliadnutím na § 2 ods. 3 JSO klasifikovaný ako 

nevhodný pre maloletých do 15 rokov a odvysielaný v čase po 20:00 hod., 

 

3) dňa 9. 4. 2021 o cca 16:02 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros 

na Europe 2, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) 

JSO pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov - obscénne vyjadrovanie, pričom nezabezpečil 

časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 vyhlášky, 

nakoľko program mal byť s prihliadnutím na § 2 ods. 3 JSO klasifikovaný ako nevhodný pre 

maloletých do 15 rokov a odvysielaný v čase po 20:00 hod.. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas neprítomný 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá  

 

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

podľa § 67 ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 497 €, slovom 

štyristodeväťdesiatsedem eur.  

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas neprítomný 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/696: 

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: 22. 10. 2021                Z: PLO 



 

Úloha č. 21-16/697: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 10. 2021                 Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

SK č.: 1219/SKL/2021 zo dňa 15. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Slov Media Group s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-16/22.650:  

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. 1219/SKL/2021 zo dňa  

15. 7. 2021, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

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

konania 

 

Slov Media Group s.r.o.   

Klincová 37 

821 08 Bratislava  

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje  

 

spoločnosti Slov Media Group s.r.o. 

 

licenciu č. TD/250 

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Tv AVICENNA 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

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

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

(podľa podania účastníka konania č. 1219/SKL/2021-1 zo dňa 15. 7. 2021, doplnené podaním  

č. 1219/SKL/2021-2 zo dňa 2. 9. 2021):  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 100 % 

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

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  



1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

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

vo verejnom záujme: 0 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 

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

dielam: 0 % 

 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 

nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 

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

ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 

obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa 

 

II. 

 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 84866/B, 

oddiel: Sro, zo dňa 15. 7. 2021, číslo dožiadania: el-220135/2021/B 

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

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 84866/B, oddiel: Sro, zo dňa 15. 7. 

2021, číslo dožiadania: el-220135/2021/B 

 

III. 

 

Doložky iného verejného prenosu: 

MMDS, MVDS, DVB-C, DVB-S, DVB-H, IPTV 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 



Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/698: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1219/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 10. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 23/ 

SK č.: 1237/SKL/2021 zo dňa 27. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: ASTEON Trade, s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-16/23.651:  

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. 1237/SKL/2021 zo dňa  

27.7.2021,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

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

konania: 

 

ASTEON Trade, s.r.o. 

Andreja Mráza 3157/3 

821 03 Bratislava-Ružinov 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje  

 

spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.  

 

      licenciu č. TD/251 

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: VOLANT.TV 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  

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

(podľa podania účastníka konania č. 1237/SKL/2021-2 zo dňa 5.8.2021): 

 

a) Programová služba (100 %) 

Doplnkové vysielanie – max. 10 % 

Programy – min. 90 % 

b) Programy (100 %) 



Spravodajstvo – 10 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 80 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 10 % 

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

vo verejnom záujme: min. 15 %  

 

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

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 

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

dielam: 100% 

 

Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným 

nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch 

vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10% 

 

II. 

 

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

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 2.8.2021, spisová značka: RPO/704531/2021, Id v zdrojovom registri: 

2254638, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/86249/B,  

 

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

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

2.8.2021, spisová značka: RPO/704531/2021, Id v zdrojovom registri: 2254638, registračný úrad: 

Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/86249/B. 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

DVB-S, SVB-C, DVB-H, IPTV, KDS 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 



Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/699: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1237/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 10. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 24/ 

SK č.: 1343/SKL/2021 zo dňa 8. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/245 

 

Uznesenie č. 21-16/24.652:  

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. 1343/SKL/2021 zo dňa  

8. 9. 2021, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. 

TD/245 na digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 

 

MAC TV s.r.o. 

Brečtanová 1 

831 01 Bratislava 

 

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

toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie č. TD/245 takto: 

 

1. Článok I. bod 1. v časti Štandard digitálneho príjmu sa mení nasledovne: za ostatný text sa 

zapisuje: „DVB-T“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 21-16/700: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1343/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 10. 2021                    Z: PLO 

 

K bodu 25/ 

SK č.: 1350/SKL/2021 zo dňa 24. 8. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo licencie: TD/128 

 

Uznesenie č. 21-16/25.653:  

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. 1350/SKL/2021 zo dňa 24.8.2021, 

podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/128 na 

digitálne televízne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 

 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Röntgenova 26 

851 01 Bratislava 

 

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

toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

ku dňu 17.8.2021 

 

 

                             licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie č. TD/128 takto: 

 

Článok I. bod 2 sa mení nasledovne: vypúšťa sa názov programovej služby PREMIER SPORT 

a zapisuje sa nový názov, ktorý znie: 

 

2. Názov programovej služby: „PREMIER SPORT 1“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 21-16/701: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1350/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania. 

 

T: 22. 10. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 26/  

Informovanie o využívaní frekvencií pridelených vo výberovom konaní jar 2020. 

 

Uznesenie č. 21-16/26.654:  

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 FM media s.r.o. vo 

veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,8 MHz Prešov a 90,8 MHz Žilina na 

účely, na ktoré mu boli pridelené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/702: 

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: 6. 10. 2021                                                                                                                       Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-16/26.655:  

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 Marek Petráš vo veci 

možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,5 MHz Spišská Nová Ves na účely, na 

ktoré mu bola pridelená. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



Úloha č. 21-16/703: 

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: 6. 10. 2021                                                                                                                       Z: PLO 

 

K bodu 27/  

SK č.: 1367/SKL/2021 zo dňa 14. 9. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie  

ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                       číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-16/27.656: 

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. 1367/SKL/2021 začatom  

dňa 14. 9. 2021, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 

žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, 

doručenú Rade účastníkom konania:  

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 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 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

udeľuje 

 

spoločnosti  D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

ku dňu 1. 10. 2021  

 

licenciu č. RD/32 

 

na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto podmienok: 

 

 „1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DAB+ 

      2.   Názov programovej služby: Europa 2 

      3.   Jazyk vysielania: slovenský 

      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

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

Radou (podľa podania účastníka konania č.  1367/SKL/2021-1 zo dňa 14. 9. 2021):  

 

a) Spravodajstvo:     1,66 % 

b) Publicistika:  

1. Politická publicistika:   0 % 

2. Ostatná publicistika:    0 %              

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 



1. Detské programy:    0 %              

2. Náboženské programy:   0 %           

3. Literárno-dramatické programy:  0 %          

4. Zábavné  programy:    0 %              

5. Hudobné programy:    0 % 

d) Ostatný program:     98,34 %           

 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 0,69 % 

 

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

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby:  CD 

 

II. 

 

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

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 17. 9. 2021, spisová značka: RPO738744/2021, Id v zdrojovom registri: 

220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sr/1351/B, 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 9. 2021, spisová 

značka: RPO738744/2021, Id v zdrojovom registri: 220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sr/1351/B, 

  

III. 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb:   
 

Názov doplnkovej obsahovej služby: E2 TPEG 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátová služba TPEG (Traffic Information), dopravé 

informácie pre navigačné systémy v štruktúre RTM (Road Traffic Message), PTI (Public Transport 

Info), LOC (Localization), PKI (Parking Information), CTT (Congestion Travel Time), TEC (Traffic 

Event Compact), WEA (Weather)  

 

Názov doplnkovej obsahovej služby: E2 BWS 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Broadcast Web Site vo vzťahu k webstránkam (HTML) 

 

Názov doplnkovej obsahovej služby: E2 RDS 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: rozhlasová dátová služba v štruktúre dát v zmysle 

licencie č. R/112  

 

Názov doplnkovej obsahovej služby: E2 TPEG 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátová služba TPEG (Traffic Information), dopravné 

informácie pre navigačné systémy v štruktúre RTM (Road Traffic Message), PTI (Public Transport 

Info), LOC (Localization), PKI (Parking Information), CTT (Congestion Travel Time), TEC (Traffic 

Event Compact), WEA (Weather)  

Zahraničná doložka:   
Teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: územie členských štátov 

Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o hospodárskom priestore 

Jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: zhodný s jazykom vysielania 

Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: 

všetkých doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb.  

 

 



Doložka iného verejného prenosu:  

Spôsob verejného prenosu:  
-digitálne vysielanie inými štandardmi digitálneho vysielania, a to DAB, DRM, DRM+, DMB a ich 

varianty, v nadväznosti na príslušný štandard digitálneho vysielania zahŕňa terestriálny verejný prenos, 

verejný prenos pomocou satelitu a verejný prenos v káblovom rozvode, či v inej elektronickej 

komunikačnej sieti, nezahŕňa však webcasting, ani internetový simulcasting 

Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: všetkých 

doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb okrem E2 RDS 

 

-analógové vysielanie okrem terestriálneho  

Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: E2 RDS 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/704: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1367/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi  konania, spol. D.EXPRES, k.s. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 10. 2021                Z: PLO 

 

K bodu 28 

SK č.: 1368/SKL/2021 zo dňa 14. 9. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie  

ÚK: D.EXPRES, k.s.                                                       číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-16/28.657: 

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. 1368/SKL/2021 začatom  

dňa 14. 9. 2021, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 

žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, 

doručenú Rade účastníkom konania:  

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 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 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 



 

udeľuje 

 

spoločnosti  D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

ku dňu 1. 10. 2021  

 

licenciu č. RD/33 

 

na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto podmienok: 

 

 „1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DAB+ 

      2.   Názov programovej služby: Jemné 

      3.   Jazyk vysielania: slovenský 

      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

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

Radou (podľa podania účastníka konania č.  1368/SKL/2021-1 zo dňa 14. 9. 2021):  

 

a) Spravodajstvo:     1,5 % 

b) Publicistika:  

1. Politická publicistika:   0 % 

2. Ostatná publicistika:    0 %              

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1. Detské programy:    0 %              

2. Náboženské programy:   0 %           

3. Literárno-dramatické programy:  0 %          

4. Zábavné  programy:    0 %              

5. Hudobné programy:    0 % 

d) Ostatný program:     98,5 %           

 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 1,5 % 

 

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

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby:  CD 

 

II. 

 

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

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 17. 9. 2021, spisová značka: RPO738744/2021, Id v zdrojovom registri: 

220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sr/1351/B, 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 9. 2021, spisová 

značka: RPO738744/2021, Id v zdrojovom registri: 220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sr/1351/B, 

 

III. 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb:   
 



Názov doplnkovej obsahovej služby: JEMNE TPEG 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátová služba TPEG (Traffic Information), dopravé 

informácie pre navigačné systémy v štruktúre RTM (Road Traffic Message), PTI (Public Transport 

Info), LOC (Localization), PKI (Parking Information), CTT (Congestion Travel Time), TEC (Traffic 

Event Compact), WEA (Weather)  

 

Názov doplnkovej obsahovej služby: JEMNE BWS 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Broadcast Web Site vo vzťahu k webstránkam (HTML) 

 

Názov doplnkovej obsahovej služby: JEMNE RDS 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: rozhlasová dátová služba v štruktúre dát v zmysle 

licencie č. R/112  

 

Názov doplnkovej obsahovej služby: JEMNE TPEG 

Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátová služba TPEG (Traffic Information), dopravné 

informácie pre navigačné systémy v štruktúre RTM (Road Traffic Message), PTI (Public Transport 

Info), LOC (Localization), PKI (Parking Information), CTT (Congestion Travel Time), TEC (Traffic 

Event Compact), WEA (Weather)  

 

Zahraničná doložka:   
Teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: územie členských štátov 

Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o hospodárskom priestore 

Jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: zhodný s jazykom vysielania 

Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: 

všetkých doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb.  

 

Doložka iného verejného prenosu:  

Spôsob verejného prenosu:  
-digitálne vysielanie inými štandardmi digitálneho vysielania, a to DAB, DRM, DRM+, DMB a ich 

varianty, v nadväznosti na príslušný štandard digitálneho vysielania zahŕňa terestriálny verejný prenos, 

verejný prenos pomocou satelitu a verejný prenos v káblovom rozvode, či v inej elektronickej 

komunikačnej sieti, nezahŕňa však webcasting, ani internetový simulcasting 

Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: všetkých 

doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb okrem JEMNE RDS 

 

-analógové vysielanie okrem terestriálneho  

Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: JEMNE RDS 

 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-16/705: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1368/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi  konania, spol. D.EXPRES, k.s. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 10. 2021          Z: PLO 



29/Rôzne  

 

1/ Čerpanie rozpočtu k 31. 8. 2021 

 

Uznesenie č. 21-16/29.658:  

Rada zobrala na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu k 31. 8. 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

V Bratislave dňa 22. 9. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Ivan Bindas 


