
Zápisnica č. 7/2020 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2020  

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

 

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priloţených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   

Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD.   

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 
2/ Prešetrenie sťaţnosti 
Sťaţnosť č. 524/SO/2020, 526/SO/2020, 529/SO/2020 a 530/SO/2020    

(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 6., 13., 17. a 18. 12. 2019)  

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

 

3/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 531/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 18. 12. 2019)  

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

 

4/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 536/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2019)  

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

 

5/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 781/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 1. 2020)  

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

 

6/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 782/SO/2020, 783/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 1. 2020, Krimi a Noviny TV JOJ zo dňa 9. 1. 2020)  

Vysielateľ: MARKİZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                   MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: TD/17, TD/15  

 

7/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 784/SO/2020, 785/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 2. 2020 a programu Televízne noviny zo dňa 4. 2. 

2020)  

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona 

                   MARKİZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/1, TD/17  

 

8/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 539/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 7. 1. 2020)  

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

 

9/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 545/SO/2020, 626/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 8. a 6. 1. 2020)  



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

 

10/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 627/SO/2020, 628/SO/2020, 629/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 8., 9. a 14. 1. 2020)  

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

 

11/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 630/SO/2020, 631/SO/2020        

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 15. a 16. 1. 2020)  

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

 

12/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 632/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 30. 1. 2020)  

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

 

13/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 692/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 4. a 5. 2. 2020)  

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

 

14/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 612/SO/2020     

(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 29. 1. 2020)  

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

 

15/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 584/SO/2020      

(na vysielanie programu Súdna sieň „Sex za odmenu“ zo dňa 22. 1. 2020)  

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

 

16/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 566/SO/2020      

(na vysielanie programu Café Hyena zo dňa 22. 1. 2020)  

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona        číslo licencie: RD/14  

 

17/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 611/SO/2020      

(na vysielanie zo dňa 15. 1. 2020)  

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

 

18/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 707/SO/2020 a 714/SO/2020      

(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 9. a 10.2.2020)  

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

 

19/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 685/SO/2020     

(na vysielanie programu Mike a Dave zháňajú baby zo dňa 1. a 3. 2. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16 

 

20/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 488/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 12. 1. 2020)  



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

 

21/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 806/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 23. 2. 2020)  

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

 

22/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 774/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 16. 2. 2020)  

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

 

23/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 541/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 1. 2020)  

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

 

24/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 582/SO/2020      

(na vysielanie programu Prvé oddelenie zo dňa 18. 1. 2020)  

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

 

25/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 655/SO/2020      

(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 4.  a 5. 2. 2020)  

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

 

26/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 715/SO/2020      

(na vysielanie programu Chart show zo dňa 29. 1. 2020)  

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

 

27/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 513/SO/2020      

(na vysielanie reklamy na VW Multivan 6.1 zo dňa 13. 1. 2020)  

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

 

28/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 543/SO/2020      

(na vysielanie programu Tiesňové volanie zo dňa 17. 1. 2020)  

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

 

29/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 487/SO/2020      

(na vysielanie programu 40 rokov panic zo dňa 5. 1. 2020)  

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

 

30/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 597/SO/2020, 598/SO/2020      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VI., E 11., 12., 13., 14.) zo dňa 19. 1. 2020)  

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

 

31/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 585/SO/2020      

(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie tvoja zo dňa 27. 1. 2020)  



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

 

32/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 567/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy TVT zo dňa 8. 1. 2020)  

Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                  číslo licencie: T/73; TD/132  

 

33/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 645/SO/2020      

(na vysielanie reklamného šotu SME zo dňa 3. 2. 2020)  

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

 

34/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 538/SO/2020      

(na vysielanie upútavky Vojak 4: Pohyblivý cieľ zo dňa 13. 1. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16  

 

35/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 583/SO/2020      

(na vysielanie programu Taken – posadnutý pomstou zo dňa 18. 1. 2020)  

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

 
36/ SK č.: 258/SKO/2020 (pôvodne 1787/SKO/2019) zo dňa 9. 10. 2019 
     772/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťaţnosť č. 

1398/SO/2019) 

(vo veci moţného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 38 ods. 2, § 39 ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 

písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová sluţba: Regionálny týždenník/Namiesto 

sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje/Otvorené štúdio/23. 7. 2019/TV LocAll 

ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.       číslo licencie: TD/103 

 
37/ SK č.: 455/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťaţnosti č. 1686/SO/2019, 1727/SO/2019) 

(vo veci moţného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 

308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/deň/programová sluţba: Mestské zastupiteľstvo, Videonoviny/27., 28., 29. 9. 

2019 a 4., 5., 6., 7. 10. 2019/TV Nováky 

ÚK: KABELTELSAT s.r.o.                 číslo licencie: TD/212 

 

38/ SK č.: 292/SKO/2020 (pôvodne 1859/SKO/2019) zo dňa 22. 10. 2019  

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

(Sťaţnosť č. 1459/SO/2019)  

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

Vyţiadaný záznam/deň/programová sluţba: Súdna sieň/28. 8. 2019 o cca 13:05 hod./JOJ 

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

 

39/ SK č.: 309/SKO/2020 (pôvodne 1895/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  
             314/SKO/2020 (pôvodne 1900/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

557/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1481/SO/2019, 1480/SO/2019, 1855/SO/2019)  



(vo veci moţného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) 

zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s moţným porušením ustanovení Vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. 

z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím) 

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Kutyil s.r.o., Súdna sieň /15. 8. 2019, 22. 8. 2019, 28. 

10. 2019/JOJ 

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

     
40/ SK č.: 257/SKO/2020 (pôvodne 1786/SKO/2019) zo dňa 9. 10. 2019  

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1408/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Bláznivý pohreb/27. 7. 2019/TV MARKÍZA 

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

 

41/ SK č.: 294/SKO/2020 (pôvodne 1861/SKO/2019) zo dňa 22. 10. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1445/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Kuriér 4: Reštart/11. 8. 2019/JOJ 

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

 

42/ SK č.: 312/SKO/2020 (pôvodne 1898/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1536/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Druhý dych/10. 9. 2019/TV DOMA 

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

 

43/ SK č.: 315/SKO/2020 (pôvodne 1901/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1457/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: 9-1-1/13. 8. 2019/JOJ 

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

 

44/ SK č.: 310/SKO/2020 (pôvodne 1896/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 
      311/SKO/2020 (pôvodne 1897/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1446/SO/2019, 1447/SO/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a), § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Čierne vdovy/24. 7. 2019, 7. 8. 2019/komunikáty Cez 

prsty, Svieže leto/24. 7. 2019/JOJ 

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

 

45/ SK č.: 293/SKO/2020 (pôvodne 1860/SKO/2019) zo dňa 22. 10. 2019 
      316/SKO/2020 (pôvodne 1902/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1458/SO/2019, 1497/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: upútavky Bournov mýtus, Demolátor, Zakázaná zóna, 

Zradná hlbočina/15. 8. 2019, 23. 8. 2019/DAJTO 

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

 
46/ SK č.: 668/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020 



Doplnenie: Správa č. 1243/M/2019 o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z 

(vo veci moţného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová sluţba: záznam z majstrovského stretnutia 29. kola VI. ligy 

ObFZ Nitra/13. 6. 2019/Televízia Močenok 

ÚK: Kábel TV Močenok, s.r.o.  číslo licencie: T/237 

 
NEVEREJNÉ 
 
47/ SK č.: 669/SKL/2020 zo dňa 29. 1. 2020  
Doplnenie: Dohľad nad dodrţiavaním zákona 

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

zákona č. 308/2000 Z. z) 

ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.     číslo licencie: TD/194 
 

48/ SK č.: 960/SKL/2020 zo dňa 30. 3. 2020  
Ţiadosť o odňatie licencií  

ÚK: C.S.M. group s.r.o.      číslo licencie: R/121, RD/20 
 
49/ SK č.: 635/SKL/2020 zo dňa 31. 1. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Orange Slovensko, a.s.   číslo licencie: TKR/257 

 

50/ Rôzne   

 

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

 

K bodu 1/  

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uloţených 272 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 20-07/1.259:   

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

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa 

8. 4. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 20-07/1.260: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, ţe 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 poţiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania. 



 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 20-07/1.272: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 2/  
Prešetrenie sťaţnosti 
Sťaţnosť č. 524/SO/2020, 526/SO/2020, 529/SO/2020 a 530/SO/2020    

(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 6., 13., 17. a 18. 12. 2019)  

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

       

Uznesenie č. 20-07/2.262:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosti evidované pod č. 524/SO/2020, 

526/SO/2020, 529/SO/2020 a 530/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej sluţby 

TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťaţnosti podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 



 

Úloha č. 20-07/273: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

  

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 531/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 18. 12. 2019)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/3.263:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 531/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťaţnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/274: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 536/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 12. 2019)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/4.264:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 536/SO/2020 smerujúcu 

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

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

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 



Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/275: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 781/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/5.265: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 781/SO/2020 smerujúcu 

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

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

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/276: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 782/SO/2020, 783/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 1. 2020, Krimi a Noviny TV JOJ zo dňa 9. 1. 2020)  

Vysielateľ: MARKİZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                   MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: TD/17, TD/15  

 

Uznesenie č. 20-07/6.266: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 782/SO/2020 smerujúcu 

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



spol. s r.o. a uznala sťaţnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/277: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-07/6.267: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 783/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/278: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 784/SO/2020, 785/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 2. 2020 a programu Televízne noviny zo dňa 4. 2. 

2020)  

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona 

                   MARKİZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/1, TD/17  

 

Uznesenie č. 20-07/7.268:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 784/SO/2020 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/279: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-07/7.269:  

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

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

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

postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťaţnosť evidovanú pod č. 785/SO/2020 

smerujúcu voči programovej sluţbe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

s r.o. a uznala uvedenú sťaţnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/280: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 8/   

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 539/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 7. 1. 2020)  

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

   

Uznesenie č. 20-07/8.270:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 539/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/281: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 545/SO/2020, 626/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 8. a 6. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/9.271:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosti evidované pod č. 545/SO/2020; 626/SO/2020 

smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/282: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

  

K bodu 10/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 627/SO/2020, 628/SO/2020, 629/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 8., 9. a 14. 1. 2020)  



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

   

Uznesenie č. 20-07/10.272:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosti evidované pod č. 627/SO/2020, 628/SO/2020 

a 629/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV 

s.r.o. a uznala sťaţnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/283: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 630/SO/2020, 631/SO/2020        

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 15. a 16. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/11.273:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosti evidované pod č. 630/SO/2020 

a 631/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV 

s.r.o. a uznala sťaţnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/284: 
Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 



K bodu 12/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 632/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 30. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/12.274: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 632/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/285: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                           Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 692/SO/2020      

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 4. a 5. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/13.275:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 692/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 20-07/286: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 612/SO/2020     

(na vysielanie programu Policajti v akcii zo dňa 29. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/14.276:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 612/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/287: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 584/SO/2020      

(na vysielanie programu Súdna sieň „Sex za odmenu“ zo dňa 22. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/15.277:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 584/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  zdrţal sa 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 



Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/288: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

  

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 566/SO/2020      

(na vysielanie programu Café Hyena zo dňa 22. 1. 2020)  

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona        číslo licencie: RD/14  

 

Uznesenie č. 20-07/16.278:  

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

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

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

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

Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci moţného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. 

z. v súvislosti s tým, ţe dňa 22. 1. 2020 o cca 12:32 hod. odvysielal na programovej sluţbe Rádio 

Litera program Café Hyena, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto 

programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 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 zloţiek programovej sluţby a spôsobe jeho uplatňovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/289: 

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: 22. 4. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/290: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 17/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 611/SO/2020      

(na vysielanie zo dňa 15. 1. 2020)  

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



Uznesenie č. 20-07/17.279: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 611/SO/2020 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/291: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 707/SO/2020 a 714/SO/2020      

(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 9. a 10.2.2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/18.280: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosti evidované pod č. 707/SO/2020 

a 714/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej sluţby TV MARKÍZA, vysielateľa 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťaţnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  zdrţala sa 

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

 

Úloha č. 20-07/292: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 



K bodu 19/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 685/SO/2020     

(na vysielanie programu Mike a Dave zháňajú baby zo dňa 1. a 3. 2. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16 

         

Uznesenie č. 20-07/19.281:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 moţného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe v rámci televíznej 

programovej sluţby JOJ odvysielal dňa 1. 2. 2020 v čase o cca 20:36 hod. a v rámci televíznej 

programovej sluţby JOJ PLUS dňa 3. 2. 2020 v čase o cca 20:25 hod. program Mike a Dave zháňajú 

baby, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/293: 

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: 22. 4. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/294: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 20/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 488/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 12. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/20.282: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 488/SO/2020 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/295: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 21/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 806/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 23. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/21.283:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 806/SO/2020 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/296: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 22/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 774/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 16. 2. 2020)  

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

 

 

 



Uznesenie č. 20-07/22.284:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 774/SO/2020 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/297: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 23/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 541/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/23.285:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 541/SO/2020 smerujúcu 

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

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

za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/298: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 



K bodu 24/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 582/SO/2020      

(na vysielanie programu Prvé oddelenie zo dňa 18. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/24.286:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 582/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/299: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20.4.2020                          Z: PgO 

 

K bodu 25/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 655/SO/2020      

(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 4.  a 5. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/25.287:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 655/SO/2020 smerujúcu 

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

zákona a uznala uvedenú sťaţnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z.  

za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 



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

 

Úloha č. 20-07/300: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 26/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 715/SO/2020      

(na vysielanie programu Chart show zo dňa 29. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/26.288:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 715/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej sluţby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

s r.o. a uznala sťaţnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/301: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 27/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 513/SO/2020      

(na vysielanie reklamy na VW Multivan 6.1 zo dňa 13. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/27.289:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 513/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej sluţby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

s r.o. a uznala sťaţnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 



Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/302: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 28/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 543/SO/2020      

(na vysielanie programu Tiesňové volanie zo dňa 17. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/28.290:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 543/SO/2020 smerujúcu 

voči programovej sluţbe Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/303: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                              Z: PgO 

 

K bodu 29/   

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 487/SO/2020      

(na vysielanie programu 40 rokov panic zo dňa 5. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/29.291:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 moţného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, ţe v rámci televíznej programovej sluţby TV MARKÍZA odvysielal dňa 5. 1. 2020  v čase 



o cca 22:52 hod. program 40 rokov panic, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 

rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdrţala sa 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková zdrţala sa 

Fašiangová proti 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/304: 

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: 22. 4. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/305: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 30/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 597/SO/2020, 598/SO/2020      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VI., E 11., 12., 13., 14.) zo dňa 19. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/30.292: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosti evidované pod č. 597/SO/2020, 598/SO/2020 

smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej sluţby DAJTO, vysielateľa MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťaţnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  

za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  zdrţal sa 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/306: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                              Z: PgO 



K bodu 31/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 585/SO/2020      

(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie tvoja zo dňa 27. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/31.293:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 585/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej sluţby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/307: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 32/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 567/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy TVT zo dňa 8. 1. 2020)  

Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                  číslo licencie: T/73; TD/132  

  

Uznesenie č. 20-07/32.294:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 567/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby Televízia Turiec, vysielateľa Televízia Turiec, s.r.o. 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  proti 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 20-07/308: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 33/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 645/SO/2020      

(na vysielanie reklamného šotu SME zo dňa 3. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/33.295:  

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

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

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

postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťaţnosť evidovanú pod č. 645/SO/2020 

smerujúcu voči programovej sluţbe DAJTO, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/309: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 34/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 538/SO/2020      

(na vysielanie upútavky Vojak 4: Pohyblivý cieľ zo dňa 13. 1. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16  

 

Uznesenie č. 20-07/34.296:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 moţného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe dňa 13. 1. 2020 

o cca 13:55:58 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej sluţby JOJ PLUS upútavku na program 

Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce 

scény násilia. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 



Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/310: 

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: 22. 4. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/311: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 35/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 583/SO/2020      

(na vysielanie programu Taken – posadnutý pomstou zo dňa 18. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-07/35.297:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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 sťaţnosť evidovanú pod č. 583/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťaţnosť 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/312: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 36/  

SK č.: 258/SKO/2020 (pôvodne 1787/SKO/2019) zo dňa 9. 10. 2019 

772/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

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

(Sťaţnosť č. 1398/SO/2019) 

(vo veci moţného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 38 ods. 2, § 39 ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 

písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.; § 16 ods. 3 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/príspevok/deň/programová sluţba: Regionálny týždenník/Namiesto 

sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje/Otvorené štúdio/23. 7. 2019/TV LocAll 

ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo licencie: TD/103 

 

Uznesenie č. 20-07/36.298:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe správne konanie č. 258/SKO/2020 

(pôvodne správne konanie č. 1787/SKO/2019) vedené proti spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o. 

v časti moţného porušenia § § 38 ods. 2 a § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a 

ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/313: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 4. 2020                   Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-07/36.299:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správneho konania  

č. 258/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1787/SKO/2019) a č. 772/SKO/2020, spoločnosť 

KABEL TELEKOM, s.r.o. 

 

I. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

tým, 

 

ţe dňa 23. 7. 2019 v čase o cca 16:00:16 hod., 16:47:11 hod., 17:34:20 hod., 18:17:39 hod.  odvysielal 

na programovej sluţbe TV LocAll spravodajský program Regionálny týždenník s príspevkom 

Namiesto sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje, informujúcim o zlých vzťahoch medzi primátorom 

a poslancami MsZ v Rimavskej Sobote, spôsobujúcich stagnáciu v činnosti mesta, v ktorom boli 



prezentované jednostranné vyjadrenia o aktivitách poslancov miestneho zastupiteľstva, resp. 

miestneho podnikateľa, pričom ich stanovisko nebolo v príspevku sprostredkované a v ktorom 

nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom): 

 

„Sofistikovaný koordinovaný tlak na primátora zo strany tohto klubu a neustále spochybňovanie 

výsledkov jeho práce majú za cieľ naštrbiť dôveru obyvateľov mesta voči primátorovi Jozefovi 

Šimkovi. Zmenami, ktoré sústavne poslanci deklarujú ako systémové a koncepčné, v prvom rade 

sledujú znemožnenie akejkoľvek aktivity po tretí raz zvoleného primátora Jozefa Šimka. Osobné 

ambície a vlastné podnikateľské záujmy sa skrývajú za podstatnú časť návrhov, ktoré pre 

neinformovaných, alebo klamlivo populisticky informovaných obyvateľov majú vypadať ako 

maximálne objektívne a jediné správne. Vlastnými zmenami v rozpočte a následným odstavením od 

možnosti verejne sa aj prostredníctvom TV LocAll k týmto krokom vyjadriť, chcú primátorovi pred 

ľuďmi dokázať, že už nie je naďalej schopný viesť a riadiť mesto Rimavská Sobota.“ 

 

od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti 

a nestrannosti, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

II. 

 

p o r u š i l 

 

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

 



tým, 

 

ţe nedodal Rade na jej vyţiadanie súvislý záznam vysielania programovej sluţby TV LocAll zo dňa 

23. 7. 2019 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. do 15 dní od doručenia ţiadosti Rady o poskytnutie 

tohto záznamu vysielania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť 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 ***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/314: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2020                   Z: PLO 
 

Úloha č. 20-07/315: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti.  

T: 20. 4. 2020                             Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-07/36.300:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe správne konanie č. 772/SKO/2020 

vedené proti spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o. v časti moţného porušenia ustanovenia § 16 ods. 

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

konaní v znení neskorších predpisov 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/316: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 4. 2020                  Z: PLO 

 

K bodu 37/  

SK č.: 455/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťaţnosti č. 1686/SO/2019, 1727/SO/2019) 

(vo veci moţného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 

308/2000 Z. z.) 

Monitorované vysielanie/deň/programová sluţba: Mestské zastupiteľstvo, Videonoviny/27., 28., 29. 9. 

2019 a 4., 5., 6., 7. 10. 2019/TV Nováky 

ÚK: KABELTELSAT s.r.o.                 číslo licencie: TD/212 

 

Uznesenie č. 20-07/37.301:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe správne konanie č. 455/SKO/2020 

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 



Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/317: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 

konania. 

T: 22. 4. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/318: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                           Z: PgO 

 

K bodu 38/  

SK č.: 292/SKO/2020 (pôvodne 1859/SKO/2019) zo dňa 22. 10. 2019  

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

(Sťaţnosť č. 1459/SO/2019)  

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

Vyţiadaný záznam/deň/programová sluţba: Súdna sieň/28. 8. 2019 o cca 13:05 hod./JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-07/38.302:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správneho konania č. 

292/SKO/2020 (pôvodne konanie č. 1859/SKO/2019) MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

ţe nedodal Rade na jej vyţiadanie súvislý záznam vysielania programu Súdna sieň odvysielaného na 

programovej sluţbe JOJ dňa 28.8.2019 v čase o cca 13:05 hod. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

§ 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť 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***20,KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/319: 

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

rozhodnutia o uloţení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2020                  Z: PLO 

 

K bodu 39/  

SK č.: 309/SKO/2020 (pôvodne 1895/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  
             314/SKO/2020 (pôvodne 1900/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

557/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1481/SO/2019, 1480/SO/2019, 1855/SO/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) 

zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s moţným porušením ustanovení Vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. 

z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím) 

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Kutyil s.r.o., Súdna sieň /15. 8. 2019, 22. 8. 2019, 28. 

10. 2019/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-07/39.303:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správnych konaní  

č.  309/SKO/2020 (pôvodne č. 1895/SKO/2019), 314/SKO/2020 (pôvodne č. 1900/SKO/2019), 

557/SKO/2020, MAC TV s.r.o.  

 

p o r u š i l 

 

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

 

a. dňa 22. 8. 2019 v čase o cca 14:00 hod. na programovej sluţbe JOJ v rámci programu 

Súdna sieň,  

b. dňa 28. 10. 2019 v čase o cca 9:46 hod. na programovej sluţbe JOJ v rámci programu 

Súdna sieň,  



odvysielal doplnkovú obsahovú sluţbu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 

neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu; 

  

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

 

a.  dňa 22. 8. 2019 v čase o cca 14:00 hod. na programovej sluţbe JOJ v rámci programu   

Súdna sieň,  

b.  dňa 28. 10. 2019 v čase o cca 9:46 hod. na programovej sluţbe JOJ v rámci programu  

Súdna sieň,  

odvysielal  doplnkovú obsahovú sluţbu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 

nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 

postihnutím umoţnil porozumieť jeho obsahu; 

 

III. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, ţe  

 

dňa 15. 8. 2019 v čase o cca 15:00 hod. odvysielal v rámci programovej sluţby JOJ doplnkovú 

obsahovú sluţbu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Kutyil s.r.o., ktoré 

neboli v súlade s nasledovnými poţiadavkami ustanovenými vyhláškou Ministerstva kultúry č. 

12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím:  

- § 1 písm. b), nakoľko titulky v identifikovaných prípadoch prevyšovali 

maximálny povolený počet znakov v riadku,  

čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím  

v súlade s poţiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 

Ministerstvo kultúry podľa § 18aa ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z.. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 



Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/320: 

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

rozhodnutia o uloţení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2020                 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/321: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţnosti.  

T: 20. 4. 2020                               Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-07/39.304:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe správne konanie č. 309/SKO/2020 

(pôvodne č. 1895/SKO/2019) vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti moţného porušenia 

povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) 

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

 

zastavuje, 

 

pretoţe odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

Úloha č. 20-07/322: 

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

rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 4. 2020                  Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/323: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia časti sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 40/  

SK č.: 257/SKO/2020 (pôvodne 1786/SKO/2019) zo dňa 9. 10. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1408/SO/2019)  

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



Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Bláznivý pohreb/27. 7. 2019/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 20-07/40.305:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správneho konania  

č. 257/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1786/SKO/2019) MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.  

s r.o. 

 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, 

 

ţe dňa 27. 7. 2019  v čase o cca 12:33 hod. odvysielal v rámci programovej sluţby TV MARKÍZA 

program Bláznivý pohreb, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 

- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých 

výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zloţiek programovej sluţby a spôsobe 

jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) expresívne vyjadrovanie, 

- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré 

vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania 

alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo 

programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 

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

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

maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- € , slovom šeťsto šesťdesiattri 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 ***20, KS6548. 



 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/324: 

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

rozhodnutia o uloţení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/325: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností.  

T: 20. 4. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 41/  

SK č.: 294/SKO/2020 (pôvodne 1861/SKO/2019) zo dňa 22. 10. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1445/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Kuriér 4: Reštart/11. 8. 2019/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-07/41.306:  

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

1 aţ 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, ţe správne konanie č. 294/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1861/SKO/2019) 

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 



Úloha č. 20-07/326: 

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. 4. 2020                    Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/327: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 42/  

SK č.: 312/SKO/2020 (pôvodne 1898/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1536/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Druhý dych/10. 9. 2019/TV DOMA 

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

 

Uznesenie č. 20-07/42.307:  

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

1 aţ 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, ţe správne konanie č. 312/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1898/SKO/2019) 

vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

zastavuje, 

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/328: 

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 účastníkovi konania.  

T: 22. 4. 2020                 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/329: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                 Z: PgO 

 

K bodu 43/  

SK č.: 315/SKO/2020 (pôvodne 1901/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1457/SO/2019)  

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



Monitorovaný program/deň/programová sluţba: 9-1-1/13. 8. 2019/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-07/43.308:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správneho konania  

č.  315/SKO/2020 (pôvodne č. 1901/SKO/2019) MAC TV s.r.o. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

tým, 

 

ţe dňa 13. 8. 2019  v čase o cca 20:38 hod. odvysielal v rámci programovej sluţby JOJ program 9-1-1, 

ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré 

naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- § 1 ods. 1 písm. a) 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 zloţiek programovej sluţby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   

zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania, 

- § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, 

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

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

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

maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

  

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 

 za čo mu ukladá 

 

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

ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- € slovom šesťsto šesťdesiattri 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***20, KS6548. 

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/330: 

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

rozhodnutia o uloţení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T:  11. 5. 2020                          Z: PLO 
 

Úloha č. 20-07/331: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 20. 4. 2020                   Z: PgO 

 

K bodu 44/  

SK č.: 310/SKO/2020 (pôvodne 1896/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 
      311/SKO/2020 (pôvodne 1897/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1446/SO/2019, 1447/SO/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a), § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Čierne vdovy/24. 7. 2019, 7. 8. 2019/komunikáty Cez 

prsty, Svieže leto/24. 7. 2019/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-07/44.309:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správneho konania  

č. 311/SKO/2020 (pôvodne č. 1897/SKO/2019) MAC TV s.r.o. 

 

I. p o r u š i  l  

 

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

 

tým, 

 

ţe v rámci televíznej programovej sluţby JOJ odvysielal dňa 24. 7. 2019 v čase o cca 20:39 hod. 

program Čierne vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

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

systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 

multimediálnych diel, programov alebo iných zloţiek programovej sluţby a spôsobe jeho uplatňovania 

(ďalej len „JSO“) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie 

- § 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, 

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

- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie, ktoré 

vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo 



zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 

možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím 

účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

II. p o r u š i l  

 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

ţe na televíznej programovej sluţbe JOJ odvysielal dňa 24. 7. 2019 v čase o cca 21:32:07 hod. 

komunikát propagujúci kinematografické dielo Cez prsty, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 

ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná,  

 

 

III. p o r u š i l  

 

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, že 

 

odvysielal na televíznej programovej sluţbe JOJ dňa 24. 7. 2019 v čase od 21:00:00 hod. do 

21:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 21:24:22 hod. do cca 21:30:46 hod, v trvaní 6 minút a 24 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:51:24 hod. do cca 21:56:52 hod. v trvaní 5 minút a 28 sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaţ Svieže leto v čase od cca 21:30:50 hod. do cca 21:31:19 hod., 

ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

– komunikát propagujúci kinematografické dielo Cez prsty, ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:32:07 hod. do cca 21:32:37 hod. 

v trvaní cca 30 sekúnd, 

čiţe odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 51 sekúnd, 

čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 

hodiny o 51 sekúnd, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc 

tristodevätnásť eur. 
 



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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20,KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/332: 

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: 11. 5. 2020                  Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/333: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                  Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-07/44.310:  

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

1 aţ 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, ţe správne konanie č. 310/SKO/2020 (pôvodne č. 1896/SKO/2019) vedené voči 

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

konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/334: 

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. 4. 2020                    Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/335: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 45/  

SK č.: 293/SKO/2020 (pôvodne 1860/SKO/2019) zo dňa 22. 10. 2019 
      316/SKO/2020 (pôvodne 1902/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

Doplnenie: Správa o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťaţnosť č. 1458/SO/2019, 1497/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: upútavky Bournov mýtus, Demolátor, Zakázaná zóna, 

Zradná hlbočina/15. 8. 2019, 23. 8. 2019/DAJTO 

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

 

Uznesenie č. 20-07/45.311:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe účastník správnych konaní č.  

293/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1860/SKO/2019) a 316/SKO/2020 (pôvodne správne 

konanie č. 1902/SKO/2019) MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 

 

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

 

tým že, 

 

1. v rámci televíznej programovej sluţby DAJTO odvysielal dňa 15. 8. 2019 v čase o cca 08:40 hod. 

upútavkový blok a v rámci neho upútavky na program Bournov mýtus a program Demolátor 

označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Tom a Jerry 

označenému ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, 

2. v rámci televíznej programovej sluţby DAJTO odvysielal dňa 23. 8. 2019 v čase o cca 08:39 hod. 

upútavkový blok a v rámci neho upútavky na program Zakázaná zóna a program Zradná hlbočina 

označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Tom a Jerry 

označenému ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, 

čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zloţiek programovej 

sluţby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 

ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 

audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov 

alebo iných zloţiek programovej sluţby a spôsobe jeho uplatňovania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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



 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc 

tristodevätnásť eur. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/336: 

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: 8. 5. 2020                    Z: PLO 

 

Úloha č. 20-07/337: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 20. 4. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 46/  

SK č.: 668/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020 
Doplnenie: Správa č. 1243/M/2019 o kontrole dodrţiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z 

(vo veci moţného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová sluţba: záznam z majstrovského stretnutia 29. kola VI. ligy 

ObFZ Nitra/13. 6. 2019/Televízia Močenok 

ÚK: Kábel TV Močenok, s.r.o.  číslo licencie: T/237 

 

Uznesenie č. 20-07/46.312:  

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

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

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

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

č. 668/SKO/2020 spoločnosť Kabel TV Močenok, s.r.o., drţiteľ licencie č. T/237 
 

p o r u š i l 
 

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

 

tým, 



 

ţe dňa 13. 6. 2019 v čase o cca 18:59 hod. odvysielal na programovej sluţbe Televízia Močenok 

záznam z majstrovského stretnutia 29. kola VI. ligy ObFZ Nitra, ktorý obsahoval kritériá nevhodnosti 

a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 1 ods. 2 písm. f) Vyhlášky Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 

programov alebo iných zloţiek programovej sluţby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej aj „Jednotný 

systém označovania“ alebo „JSO“) pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a 15 rokov „vulgárne 

vyjadrovanie“ a „expresívne vyjadrovanie“, podmieňujúce s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO jeho 

klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, pričom 

došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia tejto zloţky programovej sluţby v súlade s podmienkami 

ustanovenými v § 4 ods. 1 tejto vyhlášky, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-07/338: 

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

rozhodnutia o uloţení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2020                 Z: PLO 

 

NEVEREJNÉ: 

 

K bodu 47/  

SK č.: 669/SKL/2020 zo dňa 29. 1. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodrţiavaním zákona 

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



zákona č. 308/2000 Z. z) 

ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.     číslo licencie: TD/194 

 
Uznesenie č. 20-07/47.313:  

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

licencia č. TD/194 drţiteľa licencie, spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., zanikla ku dňu 17. 8. 2018, 

keďţe 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. 

 

Úloha č. 20-07/339: 

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

spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. zánik licencie na digitálne vysielanie č. TD/194. 

T: 22. 4. 2020          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-07/47.314:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 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, ţe správne konanie č. 669/SKL/2020 

vedené proti spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Úloha č. 20-07/340: 

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 SPRAVCA SK, s.r.o. 

T: 22. 4. 2020                                                                                                                Z: PLO 

 

K bodu 48/  

SK č.: 960/SKL/2020 zo dňa 30. 3. 2020  

Ţiadosť o odňatie licencií  

ÚK: C.S.M. group s.r.o.      číslo licencie: R/121, RD/20 

 
Uznesenie č. 20-07/48.315:  

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. 960/SKL/2020 zo dňa 30. 3. 2020, posúdila ţiadosť o odňatie licencií č. R/121 a RD/20 na 

rozhlasové vysielanie účastníka konania 

 

C.S.M. group s.r.o. 
Račianska 153 

831 53 Bratislava 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

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

 

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



 

odníma 

 

licenciu č. R/121 
 

udelenú vysielateľovi C.S.M. group s.r.o.  z dôvodu, ţe o to drţiteľ licencie listom doručeným Rade 

dňa 30. 3. 2020 písomne poţiadal. 

 

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

 

odníma 

 

licenciu č. RD/20 
 

udelenú vysielateľovi C.S.M. group s.r.o.  z dôvodu, ţe o to drţiteľ licencie listom doručeným Rade 

dňa 30. 3. 2020 písomne poţiadal. 

 

Úloha č. 20-07/341: 

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/121 a RD/20 a zašle ho účastníkovi konania.   

T: 8. 5. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 49/  

SK č.: 635/SKL/2020 zo dňa 31. 1. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Orange Slovensko, a.s.   číslo licencie: TKR/257 

 
Uznesenie č. 20-07/49.316:  

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. 635/SKL/2020 zo dňa 31. 1. 2020 posúdila 

oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 z dôvodu zmeny ponuky programových 

sluţieb účastníka konania 

 

Orange Slovensko, a.s. 

Metodova 8 

821 08 Bratislava 

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

toto 
rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/257 nasledovne: 

 

Bod 4 sa mení a znie: 

„4. Ponuka programových sluţieb: 

 

4.1 Základný balík (v rámci služby TV na optike): 

4.1.1 Základný balík: 



televízne programové služby:  Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka HD, TV MARKÍZA HD, TV 

DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, TA3 HD, Prima Plus HD, Nova 

International HD, Discovery Channel, Disney Channel, IDX, TLC, UP Network HD, Senzi TV HD, 

LaLa TV HD, Seznam TV HD, Šlágr TV, TV LUX HD, AMC HD, FilmBox, Eurosport HD, 

Eurosport 2 HD, Arena Sport 2, Sport 1 HD, Fishing & Hunting, Orange Infokanál HD, Minimax, 

KI.KA (Kinderkanal), Óčko, M1 HD, M2 HD, M4 HD, M5 HD, Duna TV HD, Duna World, 3sat, 

ZDF, Das Erste HD, Deutsche Welle, ARTE HD, ORF 1, ORF 2, RTL, RTL 2, VOX, n-tv, Super 

RTL, BBC World, CNN, Bloomberg, France 24 AJ HD, France 24 FR HD, TV Polonia, RAI UNO, 

TVE Espana, TV Noe, TV8 HD, TV RAJ HD, TV Ruţinov HD, TV Nitrička, TV KOŠICE:DNES, 

TV Hronka, MTT, TV Severka, TV Vega, TV Senior, TV Liptov, RTV Krea, Stredoslovenská 

televízia, Východoslovenská televízia, Dúbravská televízia, TV Zemplín HD, Levická TV, TV 

Povaţie, TV 7, TV Central, TV9, Leo TV/Extasy, Dorcel TV HD 

rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina, FUN 

RADIO, Rádio Lumen 

 

4.1.2 Balík Cinemax: Cinemax HD, Cinemax 2 HD 

 

4.1.3 Balík HBO: HBO HD, HBO 2HD, HBO 3 HD 

 

4.1.4 Balík zahraničné: France 2 HD, France 3, France 5, PRO7, Kabel 1, SAT 1, Welt 

 

4.1.5 Balík šport A: Sport 1 HD, Sport 2 HD, Extreme Sports Channel, Golf Channel HD, Fishing & 

Hunting,  

 

4.1.6 Balík šport Z: Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD 

 

4.1.7 Balík deti A: Cartoon Network, JimJam, Baby TV, Boomerang  

 

4.1.8 Balík deti Z: Jojko, Duck TV, Nickelodeon, Nick Jr. 

 

4.1.9 Balík mládež a hudba: Óčko HD, Óčko Star HD, Óčko Black HD, Óčko Expres HD, MTV, 

VH1, Rebel 2 – Slušnej kanál 

 

4.1.10 Balík dokumenty A: Russian Travel Guide (RTG), National Geographic Channel SD/HD, Nat 

Geo Wild, Travel Channel, History Channel HD 

 

4.1.11 Balík Dokumenty Z: Spektrum HD, Viasat History HD, Viasat Nature HD, Viasat Explore 

HD, CBS Reality, Wild TV HD 

 

4.1.12 Balík mix: Crime and Investigation, Film Europe HD, CS Film, iConcerts, Luxe TV 

 

4.1.13 Balík zábava: Auto Motor Sport, AXN, AXN Black, AXN White, Fashion TV HD SK, 

Travelxp HD 

 

4.1.14 Balík filmy: JOJ Cinema, Film+ HD, Epic Drama HD 

 

4.1.15 Balík hobby: E! HD, UP Network HD, Fine Living, TV Paprika HD, Spektrum Home, Mňau 

TV HD, Fashion TV HD EN 

 

4.1.16 Balík maďarské A: Cool TV, TV 4, RTL II HU, Film+ Hungary 

 

4.1.17 Balík Maďarské Z: RTL+, RTL Klub, Sorozat+, Sláger TV HU 

 



4.1.18 Balík Filmbox Premium: FilmBox Extra HD, FilmBox Premium HD, FilmBox Plus, 

FightBox HD, 360 TuneBox HD, Eroxxx HD, EROX HD, FilmBox Family, FashionBox HD, 

DocuBox HD, Fast&Fun Box HD 

 

4.1.19 Balík Exkluziv: STARS XXX TV HD, Dorcel XXX HD, Brazzers TV Europe 

 

4.1.20 Balík Discovery+: Animal Planet HD, Discovery Showcase HD, Discovery Science HD, IDX 

HD, Discovery Turbo Xtra 

 

4.1.21 Balík Cinemax + Balík HBO: Cinemax HD, Cinemax 2 HD,  HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 

HD 

 

4.1.22 Balík Orange Šport: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4 

 

4.1.23 Balík Premier Šport: Premier Sport HD 

 

4.1.24 Balík Super Šport: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4, Fishing & 

Hunting, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Golf Channel HD, Extreme Sports Channel, Eurosport HD, 

Eurosport 2 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD 

 

4.1.25 Balík Super Šport+: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4, Premier 

Sport HD, Fishing & Hunting, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Golf Channel HD, Extreme Sports Channel, 

Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 

HD 

 

 

4.2 Balíky v rámci služby Orange TV cez satelit: 

4.2.1 Základný balík: 

Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ 

PLUS HD, WAU HD, TA3 HD, Prima Plus HD, Nova International HD, Discovery Channel, IDX, 

TLC, Senzi TV, Šlágr TV, TV LUX HD, AMC HD, FilmBox, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Arena 

Sport 2, Sport 1 HD, Fishing & Hunting, Orange Infokanál, Minimax, Óčko, TV Noe, Leo TV/Extasy, 

LaLa TV, Disney Channel, M1 HD, M2 HD, M4 HD, Duna TV HD 

 

4.2.2 Balík Cinemax: Cinemax HD, Cinemax 2 HD 

 

4.2.3 Balík HBO: HBO HD, HBO 2HD, HBO 3 HD 

 

4.2.4 Balík šport A: Sport 1 HD, Sport 2 HD, Extreme Sports Channel, Golf Channel, Fishing & 

Hunting,  

 

4.2.5 Balík šport Z: Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 

 

4.2.6 Balík deti A: JimJam, Baby TV 

 

4.2.7 Balík deti Z: Jojko, Duck TV, Nickelodeon, Nick Jr. 

 

4.2.8 Balík mládež a hudba: Óčko, VH1 

 

4.2.9 Balík dokumenty A: National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Travel Channel HD, History 

Channel 

 

4.2.10 Balík Dokumenty Z: Spektrum, Viasat History HD, Viasat Nature HD, Viasat Explore HD, 

CBS Reality 

 



4.2.11 Balík mix: Film Europe, CS Film 

 

4.2.12 Balík zábava: Auto Motor Sport HD, Travelxp HD 

 

4.2.13 Balík filmy: JOJ Cinema HD, Film+, Epic Drama HD 

 

4.2.14 Balík hobby: Fine Living, TV Paprika, Spektrum Home, Fashion TV HD EN 

 

4.2.15 Balík Filmbox Premium: FilmBox Extra HD, FilmBox Premium, FilmBox Plus, FightBox 

HD, 360 TuneBox, Eroxxx HD, EROX, FilmBox Family, FashionBox, DocuBox HD, Fast&Fun Box 

HD 

 

4.2.16 Balík Discovery+: Animal Planet HD, Discovery Showcase HD, Discovery Science HD 

 

4.2.17 Balík Cinemax + Balík HBO: Cinemax HD, Cinemax 2 HD,  HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 

HD 

 

4.2.18 Balík Orange Šport: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4 

 

4.2.19 Balík Premier Šport: Premier Sport HD 

 

4.2.20 Balík Super Šport: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4, Fishing & 

Hunting, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Golf Channel, Extreme Sports Channel, Eurosport HD, Eurosport 2 

HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 

 

4.2.21 Balík Super Šport+: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4, Premier 

Sport HD, Fishing & Hunting, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Golf Channel, Extreme Sports Channel, 

Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 

 

4.2.22 Balík maďarské A: Cool TV, TV 4, RTL II HU, Film+ Hungary 

 

4.2.23 Balík Maďarské Z: RTL+, RTL Klub, Sorozat+, Sláger TV HU 

 

 

4.3 Balíky v rámci služby Orange TV cez internet: 

4.3.1 Základný balík: 

Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ 

PLUS HD, WAU HD, TA3 HD, Prima Plus HD, Nova International HD, Discovery Channel, IDX, 

TLC, Senzi TV HD, Šlágr TV, TV LUX HD, AMC HD, FilmBox, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, 

Arena Sport 2, Sport 1 HD, Fishing & Hunting, Orange Infokanál HD, Minimax, Óčko, ZDF, France 

24 FR HD, Leo TV/Extasy, Disney Channel 

 

4.3.2 Balík Cinemax: Cinemax HD, Cinemax 2 HD 

 

4.3.3 Balík HBO: HBO HD, HBO 2HD, HBO 3 HD 

 

4.3.4 Balík šport A: Sport 1 HD, Sport 2 HD, Extreme Sports Channel, Golf Channel, Fishing & 

Hunting,  

 

4.3.5 Balík šport Z: Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD 

 

4.3.6 Balík deti A: JimJam, Baby TV, Boomerang 

 

4.3.7 Balík deti Z: Jojko, Duck TV, Nickelodeon, Nick Jr. 

 



4.3.8 Balík mládež a hudba: Óčko, Óčko Star 

 

4.3.9 Balík dokumenty A: Discovery Channel, National Geographic Channel, Nat Geo Wild 

 

4.3.10 Balík Dokumenty Z: Viasat Nature HD 

 

4.3.11 Balík Premier Šport: Premier Sport HD 

 

4.3.12 Balík zábava: Travelxp HD 

 

4.3.13 Balík filmy: Film+, Epic Drama HD 

 

4.3.14 Balík Discovery+: Animal Planet HD, Discovery Showcase HD, Discovery Science HD, IDX 

HD, Discovery Turbo Xtra 

 

4.3.15 Balík Cinemax + Balík HBO: Cinemax HD, Cinemax 2 HD,  HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 

HD 

 

4.3.16 Balík Orange Šport: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4 

 

4.3.17 Balík Super Šport: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4, Fishing & 

Hunting, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Golf Channel, Extreme Sports Channel, Eurosport HD, Eurosport 2 

HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD 

 

4.3.18 Balík Super Šport+: Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3, Orange Sport 4, Premier 

Sport HD, Fishing & Hunting, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Golf Channel, Extreme Sports Channel, 

Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 

HD 

 

 

4.4 TV v mobile s Archívom: 

Jednotka HD, Dvojka HD, TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS 

HD, WAU HD, TA3 HD, M1 HD, M2 HD, ORF 1, ORF 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, RTL Klub 

 

Úloha č. 20-07/342: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 5. 2020          Z: PLO 

 

Rôzne 50/  

 

1/ Sťaţnosť na postup Rady pri preverovaní podnetu č. 475/P/2018 

 

Uznesenie č. 20-07/50.317:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 11 zákona  

č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach  v spojení s § 4 ods. 1 aţ 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 § 18 zákona č. 9/2010 Z. 

z. o sťaţnostiach preverila sťaţnosť evidovanú pod č. 904/P/2020-1 smerujúcu voči  postupu Rady pri 

preverovaní podnetu č. 475/P/2018 a uznala sťaţnosť za neopodstatnenú. 

 

Úloha č. 20-07/343: 

Kancelária Rady oznámi v súlade s § 20 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach sťaţovateľovi výsledok 

posúdenia sťaţnosti a ţiadosti o opätovné prehodnotenie podnetu. 



T: 22. 4. 2020                          Z: PLO 
 

2/ Prehľad nahlásených zmien vo vysielaní programových sluţieb a infoţiadostí týkajúcich sa zmien 

vo vysielaní, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. 

 

Uznesenie č. 20-07/50.318:  

Rada berie na vedomie predloţený materiál týkajúci sa nahlásených dočasných zmien vo vysielaní 

programových sluţieb.  

 

3/ Informácia o priebehu a účasti vo videokonferencii organizovanej MK SR – dočasná pracovná 

skupina COVID-19 pre kultúru zo dňa 6. 4. 2020.  

 

4/ Informácia workshope s platformami – COVID-19, ktorý prebehne dňa 9. 4. 2020.  

 

5/ Úprava Vyhlásenia Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom. 

 

Uznesenie č. 20-07/50.319:  

Rada súhlasí s doplnením znenia Vyhlásenia  Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej 

koronavírusom, v časti týkajúcej sa prijatých opatrení Rady – ukladanie sankcií na najniţších moţných 

zákonom prípustných úrovní, okrem výnimočných prípadov závaţného porušenia zákona a upustenie 

od povinnosti zasielať Rade štatistiku o podiele odohrania slovenskej hudby.  

 

 

 

V Bratislave dňa 8. 4. 2020 

 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

              predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   

Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD.   

 

 

 

 

 

 


