
  Zápisnica č. 17/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 10. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Mgr. György Batta 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 975/SKL/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.) 

ÚK: STOOR SK s.r.o. číslo licencie: TD/142 

 

3/ SK č.: 1083/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 722/SO/2021, 809/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 

zákona č. 308/2000 Z. z., § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: KABELTELSAT s. r. o. číslo licencie: TD/225 

 

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

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

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1298/SO/2021     

(na vysielanie programu Ars litera zo dňa 20. 8. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                 číslo licencie: RD/3 

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1286/SO/2021      

(na vysielanie reklamy 365 bank zo dňa 19. 8. 2021)  

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1227/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa séria X., ep. 07, 08 zo dňa 4. 7. 2021)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1212/SO/2021      

(na vysielanie zo dňa 18. 7. 2021/hlasitosť)  

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

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1267/SO/2021                                                 

(na vysielanie sponzorského odkazu ArginMax zo dňa 12. 8. 2021)  



(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1218/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Ráno na eFeMku zo dňa 22. 7. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                        číslo licencie: RD/4  

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1287/SO/2021 a 1299/SO/2021                                                                     

(na vysielanie programu Byť zdravý je výhra zo dňa 15. a 16. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1203/SO/2021      

(na vysielanie programu Svätá omša zo dňa 14. 7. 2021) 

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

Vysielateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                               číslo licencie: R/119; RD/16 

 

13/ SK č.:  977/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 577/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: V politike/7. 2. 2021/TA3 

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

 

14/ SK č.:  978/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 646/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/11. 1. 2021/TA3 

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

 

15/ SK č.:  1034/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 756/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Príbeh žraloka/21. 3. 2021/JOJ 

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

 

16/ 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 

 

17/ SK č.:  913/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 638/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvé televízne noviny/17. 2. 2021/TV MARKÍZA 



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

ÚP: 10:00 hod. 

 

18/ SK č.:  1036/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 758/SO/2021) 

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

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Muži v naději/21. 3. 2021/JOJ PLUS 

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

 

19/ SK č.: 1369/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

Žiadosť o odňatie frekvencií na rozhlasové vysielanie 

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

 

20/ SK č.: 1345/SKL/2021 zo dňa 3. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TV LUX s.r.o.  číslo licencie: TD/94 

 

21/ Oznámenie o poskytovaní služby Antik TV / Naživo 

Oznámenie č. 1162/AMS/2021 

Poskytovateľ: Antik Telekom s.r.o. 

 

22/ Rôzne   

 

 

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

 

 

K bodu 1 

 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 705 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-17/1. 659: 

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 6. 10. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-17/1.660: 

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  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-17/1.661: 

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  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

SK č.: 975/SKL/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.) 

ÚK: STOOR SK s.r.o. číslo licencie: TD/142 

 

Uznesenie č. 21-17/2.662: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), po zistení 

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

toto 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) 

 

odníma 

 

spoločnosti STOOR SK s.r.o., Sedlárska 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35795760 (ďalej aj „účastník 

konania“) 

 

licenciu č.  TD/142 

 



z dôvodu, že účastník konania uskutočnil prevod podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa 

a podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % 

celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti 

licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/706: 

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. 11. 2021                                                                                                         Z: PLO 

          

K bodu 3/ 

SK č.: 1083/SKO/2021 zo dňa 2. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 722/SO/2021, 809/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 

zákona č. 308/2000 Z. z., § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: KABELTELSAT s. r. o. číslo licencie: TD/225 

 

Uznesenie č. 21-17/3.663:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie skutočnosť, že televízna licencia 

č. TD/225 držiteľa licencie, spoločnosti  KABELTELSAT s. r. o., zanikla ku dňu 27. 11. 2020, keďže 

podľa ustanovenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona  

č. 308/2000 Z. z. licencia na digitálne vysielanie zaniká uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal 

vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/707: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi spoločnosti 

KABELTELSAT s. r. o. zánik licencie na digitálne vysielanie č. TD/225. 

T: 8. 11. 2021          Z: PLO 

 

 



Uznesenie č. 21-17/3.664:  

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. 1083/SKO/2021 vedené proti 

spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s možným naplnením skutočností predpokladaných  

§ 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona 

č. 308/2000 Z. z. a možným porušením § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/708: 

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

rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. 

T: 8. 11. 2021                                                                                                                Z: PLO 

 

Úloha č. 21-17/709: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 4/ 

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

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

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

 

Bod sa odročuje.              

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1298/SO/2021     

(na vysielanie programu Ars litera zo dňa 20. 8. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                 číslo licencie: RD/3 

 

Uznesenie č. 21-17/5.665:  

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. 1298/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Devín, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 



vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v celom rozsahu podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 

č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/710: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1286/SO/2021      

(na vysielanie reklamy 365 bank zo dňa 19. 8. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-17/6.666:  

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. 1286/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  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/711: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1227/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa séria X., ep. 07, 08 zo dňa 4. 7. 2021)  

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



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

 

 

Uznesenie č. 21-17/7.667:  

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 4. 7. 2021 v čase o cca 16:39 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 7,8), 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  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/712: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie  

vo veci.  

T: 20. 10. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-17/713: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 18. 10. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1212/SO/2021      

(na vysielanie zo dňa 18. 7. 2021/hlasitosť)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-17/8.668:  

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 § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 

v súvislosti s tým, že 



 odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA dňa 17. 7. 2021 o cca 20:40 hod. program 

Chappie, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby jeho zvuková zložka bola v súlade s 

technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby 

(ďalej len „vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), 

 odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA dňa 17. 7. 2021 o cca 22:51:46 – 23:00:47 

hod., o cca 23:22:16 – 23:31:37 hod., o cca 23:52:05 – 00:00:13 hod. a dňa 18. 7. 2021 o cca 

00:23:53 – 00:31:11 hod. a o cca 00:52:37 – 01:01:22 hod. reklamné bloky podľa § 2 písm. a) 

vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z., v ktorých mohlo dôjsť 

k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky vysielania s technickými požiadavkami 

ustanovenými vo vyhláške č. 468/2013 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/714: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 20. 10. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-17/715: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 18. 10. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1267/SO/2021                                                 

(na vysielanie sponzorského odkazu ArginMax zo dňa 12. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-17/9.669:  

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. 1267/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 zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 



Izrael  neprítomný 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/716: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1218/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Ráno na eFeMku zo dňa 22. 7. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                        číslo licencie: RD/4  

 

Uznesenie č. 21-17/10.670:  

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. 1218/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio_FM, 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  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/717: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1287/SO/2021 a 1299/SO/2021                                                                     

(na vysielanie programu Byť zdravý je výhra zo dňa 15. a 16. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-17/11.671:  

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. 1287/SO/2021 

a 1299/SO/2021 smerujúce voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia 



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

neopodstatnené. 

 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/718: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1203/SO/2021      

(na vysielanie programu Svätá omša zo dňa 14. 7. 2021) 

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

Vysielateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                               číslo licencie: R/119; RD/16 

 

Uznesenie č. 21-17/12.672:  

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. 1203/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Lumen, vysielateľa Rádio Lumen, spol. s r.o. 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová proti 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/719: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

SK č.:  977/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 577/SO/2021) 



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

Monitorovaný program/deň/programová služba: V politike/7. 2. 2021/TA3 

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

 

Uznesenie č. 21-17/13.673:  

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

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

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

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

č. 977/SKO/2021 C.E.N. s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 7. 2. 2021 v čase o cca 11:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 program  

V politike, v rámci ktorého odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory na adresu vlády Slovenskej 

republiky v súvislosti s už zavedenými opatreniami proti šíreniu koronavírusu, nečinnosťou v prijímaní 

potrebných protiepidemiologických opatrení a vzájomnou komunikáciou vládnych predstaviteľov, bez 

náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 

a nestrannosť politicko-publicistického programu,   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková proti 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 
 

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

zákona. 

 

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

sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková proti 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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



Úloha č. 21-17/720: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 6. 11. 2021                                  Z: PLO 
 

Úloha č. 21-17/721: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                                  Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

SK č.:  978/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 646/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/11. 1. 2021/TA3 

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

 

Uznesenie č. 21-17/14.674:  

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

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

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

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

č. 978/SKO/2021 C.E.N. s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 11. 1. 2021 v čase o cca 19:50 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 program  

Téma dňa, pričom v jeho druhej časti odzneli k téme pandémie COVID-19 nepresné informácie  

o štatistikách úmrtí v Slovenskej republike a v ďalších krajinách za rok 2020 bez uvedenia zdroja týchto 

informácií, ktoré tak mali samostatne a aj v rámci nadväzujúcej debaty zavádzajúci charakter, čím došlo 

k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť tohto politicko-publicistického 

programu,   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 
 

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

zákona. 

 



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

sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/722: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 6. 11. 2021                                  Z: PLO 
 

Úloha č. 21-17/723: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                                  Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

SK č.:  1034/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 756/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Príbeh žraloka/21. 3. 2021/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-17/15.675:  

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. 1034/SKO/2021 

vedené proti vysielateľovi 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  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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



Úloha č. 21-17/724: 

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: 20. 10. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-17/725: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 18. 10. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

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 

 

Uznesenie č. 21-17/16.676:  

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.  915/SKO/2021 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 23. 1. 2021 o cca 23:27 hod. a dňa 24. 1. 2021 o cca 00:28 hod. v rámci programovej služby TV 

MARKÍZA odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré obsahovali výňatky 

z programu, na ktorý upútavajú, znázorňujúce scény násilia, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová proti 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíctristodevätnásť eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 



 

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/726: 

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. 11. 2021                    Z: PLO 

 

K bodu 17/ 

SK č.:  913/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 638/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvé televízne noviny/17. 2. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 21-17/17.677:  

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

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 

195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 

rozhodla, že správne konanie č. 913/SKO/2021 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, 

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

neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 



Úloha č. 21-17/727: 

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. 10. 2021                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-17/728: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 18. 10. 2021                    Z: PgO 

 

K bodu 18/  

SK č.:  1036/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 758/SO/2021) 

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

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Muži v naději/21. 3. 2021/JOJ PLUS 

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

 

Uznesenie č. 21-17/18.678:  

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. 

1036/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 21. 3. 2021  v čase o cca 13:53:52 hod. a 15:14:45 

hod. upútavku na program Muži v naději, ktorú v oboch prípadoch neoznačil totožným grafickým 

symbolom ako samotný program vysielaný dňa 22. 3. 2021 o cca 20:29 hod. na programovej službe JOJ 

PLUS po celý čas vysielania predmetnej upútavky, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 vyhlášky  

č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych 

diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek 

programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“), 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová proti 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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 zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/729: 

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. 11. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 19/ 
SK č.: 1369/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

Žiadosť o odňatie frekvencií na rozhlasové vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 21-17/19.679:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

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. 1369/SKL/2021 zo dňa 

16. 9. 2021 posúdila žiadosť o odňatie frekvencií účastníka konania 

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

odníma 

 

frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš a 96,4 MHz Poprad 

                                                                              

z dôvodu, že o to vysielateľ listami doručenými Rade dňa 16. 9. 2021 a 22. 9. 2021 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/730: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1369/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi konania. 

T: 6. 11. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 20/ 

SK č.: 1345/SKL/2021 zo dňa 3. 9. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TV LUX s.r.o.  číslo licencie: TD/94 

 

Uznesenie č. 21-17/20.680:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 

len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 1345/SKL/2021 zo dňa 3. 9. 2021 posúdila doručené 

oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. TD/94 účastníkom konania 

 

TV LUX s.r.o. 

Prepoštská 5 

811 01 Bratislava 

 

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

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  

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

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

v podaní č. 1345/SKL/2021-1 zo dňa 3. 9. 2021: 

a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 

2. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 5,1 % 

Publicistika: 

1) polit. publicistika – 0 % 

2) ostatná publicistika – 17,4 % 

Dokumentárne programy – 15,2 % 

Dramatické programy –  2,1 % 

Zábavné programy –   0 % 

Hudobné programy –  5,0 % 



Vzdelávacie programy – 12,9 % 

Náboženské programy – 37 % 

Detské programy – 5,3 % 

Šport – 0 % 

 

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

vo verejnom záujme: 60%“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/731: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 6. 11. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 21/ 

Oznámenie o poskytovaní služby Antik TV / Naživo 

Oznámenie č. 1162/AMS/2021 

Poskytovateľ: Antik Telekom s.r.o. 

 

Uznesenie č. 21-17/21.681:  

Rada berie na vedomie oznámenie poskytovateľa Antik Telekom s.r.o. doručené dňa 28. 6. 2021 

o poskytovaní služby Naživo prevádzkovanej na platforme Antik TV (IPTV, DTH a OTT) a prijíma ho 

ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., pretože spĺňa všetky kritériá vysielania 

prostredníctvom internetu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-17/732: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Antik Telekom s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 

28. 6. 2021 a zaevidovaného pod. č. 1162/AMS/2021. 

T: 18. 10. 2021                    Z: PgO 

 

K bodu 22 



SK č.: 1400/SKL/2021 zo dňa 1. 10. 2021 

Žiadosť o odňatie licencií na rozhlasové vysielanie 

ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                                                 číslo licencie: R/136, RD/26 

 

Uznesenie č. 21-17/22.682:  

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. 1400/SKL/2021 zo dňa 1. 10. 2021, posúdila žiadosť o odňatie licencií č. R/136 a RD/26 na 

rozhlasové vysielanie účastníka konania 

 

GES Slovakia, s.r.o. 

Dvořákovo nábrežie 8A 

811 02 Bratislava 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

1. Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

odníma 

 

licenciu č. R/136 
 

udelenú vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade 

dňa 1. 10. 2021 písomne požiadal. 

 

2. Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 

 

odníma 

 

licenciu č. RD/26 
 

udelenú vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade 

dňa 1. 10. 2021 písomne požiadal. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 

 

Úloha č. 21-17/733: 



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

vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencií č. R/136 a RD/26 a zašle ho účastníkovi konania.   

T: 6. 11. 2021          Z: PLO 

 

23/ Rôzne  

 

1/ Výklad § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Uznesenie č. 21-17/23.683:  

Rada súhlasí s výkladom § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. týkajúcim sa zániku registrácie 

retransmisie podľa materiálu predloženého kanceláriou. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

2/ Porovnanie zákonnej úpravy objektivity vo vysielaní v rôznych štátoch EÚ 

 

3/ Informovanie o stretnutí so zástupcami KOMAustria 

 

4/ Informovanie o seminári, ktorý sa týkal titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím (online 

titulkovanie) 

 

5/ Odmena riaditeľa kancelárie 

 

Uznesenie č. 21-17/23.684:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 

dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo 

výplatnom termíne za mesiac september 2021.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 

Úloha č. 21-17/734: 



Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  

T: 8. 10. 2021          Z: ÚRK 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 6. 10. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Mgr. György Batta 


