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N á v r h  p r o g r a m u 

zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať 

dňa 12. 1. 2022 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

(online zasadnutie) 
 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 127/SO/20222 (pôvodne 1530/SO/2021)      

(na vysielanie programu Problémy so spánkom zo dňa 22. 9. 2021)  

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

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

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 138/SO/2022 (pôvodne 1560/SO/2021)  

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 11. 2021)  

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

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

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 155/SO/2022 (pôvodne 1599/SO/2021)  

(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 29.11.2021)  

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

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 143/SO/2022 (pôvodne 1569/SO/2021)      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 11. 2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 147/SO/2022 (pôvodne 1576/SO/2021)  

(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 24. 11. 2021)  

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 128/SO/2022 (pôvodne 1533/SO/2021), 144/SO/2022 (pôvodne 1572/SO/2021), 

145/SO/2022 (pôvodne 1573/SO/2021), 146/SO/2022 (pôvodne 1574/SO/2021)  

(na vysielanie reklamného šotu Slovenskej sporiteľne zo dňa 5. a 22. 11. 2021) 

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

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7; TD/17; TD/47  

       MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15; TD/109 

       RTVS       číslo licencie: TD/1 

 

8/ SK č.: 113/SKO/2022 (pôvodne 1434/SKO/2021) zo dňa 6. 10. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
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(Sťažnosť č. 1212/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Chappie/17. 7. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

 

9/ Rôzne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      PhDr. Marta Danielová 

                           predsedníčka 

                                                                                                Rady pre vysielanie a retransmisiu 


