
Zápisnica č. 8/2020 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 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: Mgr. György Batta 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 550/SKL/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

Sťaţnosť č. 1978/SL/2019 

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

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

 

3/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 604/SO/2020       

(na vysielanie reklamy Glami.sk zo dňa 28. 1. 2020)  

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

 

4/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 736/SO/2020      

(na vysielanie reklamy alza.sk zo dňa 11. 2. 2020)  

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

           

5/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 706/SO/2020     

(na vysielanie programu Osudové leto 2 zo dňa 8. a 9. 2. 2020)  

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

 

6/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 712/SO/2020             

(na vysielanie programu Hnev Titanov z dní 8. a 9. 2. 2020)  

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

 

7/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 633/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 2. 2020)  

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

 

8/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 821/SO/2020                                                                    

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 29.2.2020) 

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

 

9/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 654/SO/2020      

(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 4. 2. 2020)  

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

 

10/ Prešetrenie sťaţnosti 



Sťaţnosť č. 881/SO/2020                                                                    

(na vysielanie programu V politike zo dňa 15.3.2020) 

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

 

11/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 816/SO/2020                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 2. 2020) 

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

 

12/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 754/SO/2020                                                      

(na vysielanie programu Ranné noviny zo dňa 30. 1. 2020)  

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

 

13/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 817/SO/2020                                                                      

(na vysielanie programu Parlamentné voľby 2020 - diskusia zo dňa 26. 2. 2020)  

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

 

14/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 648/SO/2020 a 649/SO/2020                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS a Rádiožurnál z dní 28. a 29. 1. 2020)  

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

 

15/Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 797/SO/2020 

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 19. 2. 2020) 

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

 

16/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 807/SO/2020                                                                        

(na vysielanie programu Babská jazda zo dňa 16. 2. 2020)  

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

 

17/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 737/SO/2020                                                                      

(na vysielanie programu Sexi pištoľníčky zo dňa 9. 2. 2020) 

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

 

18/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 634/SO/2020             

(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 2 zo dňa 1. 2. 2020)  

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

 

19/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 735/SO/2020 a 820/SO/2020                                                                         

(na vysielanie programu Prvé oddelenie z dní  9. 2., 11. 2. a 28. 2. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie:  T/219; TD/16; TD/109   

 

20/ Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 794/SO/2020                                                                         

(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou II. zo dňa  15. 2. 2020) 

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

 

21/ Prešetrenie sťaţnosti 



Sťaţnosť č. 809/SO/2020                                                                         

(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou II. zo dňa  22. 2. 2020) 

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

 

22/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 751/M/2020                                                                    

(monitorované dni: 12.2.2020) 

Vysielateľ: MV Média, s.r.o.                                                            číslo licencie:  T/224 

 

23/ SK č.: 329/SKO/2020 (pôvodne 1940/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

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

(Sťaţnosť č. 1583/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Noviny/14. 8. 2019/JOJ 

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

 

24/ SK č.: 330/SKO/2020 (pôvodne 1941/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

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

(Sťaţnosť č. 1582/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Televízne noviny/14. 8. 2019/TV MARKÍZA 

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

 

25/ SK č.: 317/SKO/2020 (pôvodne 1903/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  

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

(Sťaţnosť č. 1525/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Bajkeri/31. 8. 2019, 1. 9. 2019/JOJ 

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

 

26/ SK č.: 332/SKO/2020 (pôvodne 1943/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019  

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

(Sťaţnosť č. 1632/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Rýchlo a zbesilo 8/22. 9. 2019/JOJ 

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

Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 

 

27/ SK č.: 313/SKO/2020 (pôvodne 1899/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

 318/SKO/2020 (pôvodne 1904/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

 331/SKO/2020 (pôvodne 1942/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 333/SKO/2020 (pôvodne 1943/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 334/SKO/2020 (pôvodne 1944/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 335/SKO/2020 (pôvodne 1945/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 377/SKO/2020 (pôvodne 2018/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 378/SKO/2020 (pôvodne 2019/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 379/SKO/2020 (pôvodne 2020/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 380/SKO/2020 (pôvodne 2021/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 381/SKO/2020 (pôvodne 2022/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 443/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 444/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 445/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 446/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 447/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 448/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 



 449/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 450/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 451/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 552/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

 553/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

 554/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

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

(Sťaţnosti č. 1500/SO/2019, 1592/SO/2019, 1528/SO/2019, 1623/SO/2019, 1624/SO/2019, 

1633/SO/2019, 1657/SO/2019, 1593/SO/2019, 1655/SO/2019, 1681/SO/2019, 1683/SO/2019, 

1701/SO/2019, 1659/SO/2019, 1700/SO/2019, 1702/SO/2019, 1703/SO/2019, 1658/SO/2019, 

1704/SO/2019, 1705/SO/2019, 1779/SO/2019, 1733/SO/2019, 1780/SO/2019, 1781/SO/2019, 

1782/SO/2019, 1783/SO/2019, 1823/SO/2019, 1820/SO/2019, 1821/SO/2019, 1883/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Farma/2. 9., 3. 9., 4. 9., 17. 9., 18. 9., 20. 9., 23. 9., 

24. 9., 26. 9., 27. 9., 30. 9., 1. 10., 2. 10., 3. 10., 4. 10., 7. 10., 8. 10., 9. 10., 10. 10., 11. 10., 14. 10., 

16. 10., 18. 10., 5. 11., 6. 11. 2019/TV MARKÍZA 

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

Ústne pojednávanie: 10:20 hod. 

 

NEVEREJNÉ 

 

28/ SK č.: 456/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019  

Doplnenie: Dohľad nad dodrţiavaním zákona 

(Sťaţnosť č. 1732/SO/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Slovenská produkčná, a.s.      

 

29/ SK č.: 559/SKL/2020 zo dňa 15. 1. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodrţiavaním zákona 

(Sťaţnosť č. 1815/SL/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.) 

ÚK: L-MEDIA, s.r.o.      

 

30/ SK č.: 396/SKL/2020 (pôvodne 2050/SKL/2019) zo dňa 12. 12. 2019  

Ţiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  

ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.      

 

31/ SK č.: 734/SKL/2020 zo dňa 14. 2. 2020  

Ţiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska      

 

32/ SK č.: 1028/SKL/2020 zo dňa 8. 4. 2020  

Ţiadosť o odňatie licencie  

ÚK: BP Media s.r.o.      číslo licencie: R/102 

 

33/ SK č.: 907/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020  

Ţiadosť o zmenu licencie  

ÚK: ANTIK Telecom, s.r.o.      číslo licencie: TD/72 

 

34/ SK č.: 874/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: ARTOS, s.r.o.             číslo licencie: TKR/308 

 

35/ Rôzne   

 



Ústne pojednávanie: 

 

MAC TV s.r.o. - SK 332/SKO/2020 - 10:00 hod. 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – správne konania týkajúce sa programov Farma – 10:20 

hod. 

 

 

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

 

K bodu 1/  

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uloţených 343 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 20-08/1.320:   

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. 20-08/1.321: 

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. 20-08/1.322: 

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/  
SK č.: 550/SKL/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

Sťaţnosť č. 1978/SL/2019 

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

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

       

Uznesenie č. 20-08/2.323:  

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. 550/SKL/2020 

vedené proti spoločnosti C.S.M. group 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. 20-08/344: 
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: 6. 5. 2020                             Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/345: 
Kancelária Rady upovedomí sťaţovateľa o výsledku prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                             Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 604/SO/2020       

(na vysielanie reklamy Glami.sk zo dňa 28. 1. 2020)  

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

 

 



Uznesenie č. 20-08/3.324:  

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. 604/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. 20-08/346: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 736/SO/2020      

(na vysielanie reklamy alza.sk zo dňa 11. 2. 2020)  

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

           

Uznesenie č. 20-08/4.325:  
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. 736/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. 20-08/347: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                            Z: PgO 

 



K bodu 5/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 706/SO/2020     

(na vysielanie programu Osudové leto 2 zo dňa 8. a 9. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/5.326: 

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 

1. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe v rámci televíznej programovej 

sluţby JOJ PLUS odvysielal dňa 9. 2. 2020  v čase o cca 16:57 hod. program Osudové leto 2, 

ktorý neoznačil ţiadnym piktogramom nevhodnosti, čiţe ho klasifikoval ako vhodný pre 

všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 

systému označovania; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe program Osudové leto 2 

odvysielaný na televíznej programovej sluţbe JOJ PLUS dňa 8. 2. 2020 o cca 13:01:35 hod. 

v trvaní cca 146 minút a 56 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 

reklamy päťkrát a program Osudové leto 2 odvysielaný na televíznej programovej sluţbe JOJ 

PLUS dňa 9. 2. 2020 o cca 16:57:21 hod. v trvaní cca 147 minút a 12 sekúnd (vrátane 

reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát; 

3. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe na televíznej programovej sluţbe 

JOJ PLUS dňa 8. 2. 2020 v čase od 13:00:00 hod. do 13:59:59 hod. a od 14:00:00 hod. do 

14:59:59 hod. a dňa 9. 2. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. a od 18:00:00 hod. 

do 18:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom 

rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 

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. 20-08/348: 

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

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

veci. 

T: 6. 5. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/349: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 712/SO/2020             

(na vysielanie programu Hnev Titanov z dní 8. a 9. 2. 2020)  



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

 

Uznesenie č. 20-08/6.327: 

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. 712/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. 20-08/350: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 633/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/7.328:  

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 vo veci moţného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe v 

rámci programovej sluţby Jednotka v programe Správy RTVS zo dňa 1. 2. 2020 odvysielaného o cca 

19:00 hod. odvysielal príspevok Vzniká titulná skladba k filmu Správa, v rámci ktorého odvysielal 

informácie o audiovizuálnom diele Správa, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej 

komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová zdrţala sa 

Holeštiak za 

Kolenič  zdrţal sa 

Rothmayerová  proti 

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



Úloha č. 20-08/351: 

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

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

veci. 

T: 6. 5. 2020 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/352: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 8/   

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 821/SO/2020                                                                    

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 29. 2. 2020) 

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

   

Uznesenie č. 20-08/8.329:  

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. 821/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. 20-08/353: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 654/SO/2020      

(na vysielanie programu Štúdio TA3 zo dňa 4. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/9.330:  

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 C.E.N. s.r.o. vo veci 

moţného porušenia  



I. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe dňa 4. 2. 2020 v čase o cca 

15:10 hod. odvysielal na programovej sluţbe TA3 program Štúdio TA3, v ktorom mohlo dôjsť 

k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu, 

II. § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe dňa 4. 2. 2020 v čase o cca 15:10 hod. 

odvysielal na programovej sluţbe TA3 program Štúdio TA3, ktorý mohol naplniť definíciu politickej 

reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania 

politickej reklamy. 

 

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. 20-08/354: 

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

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

veci. 

T: 6. 5. 2020 Z: PLO 
 

Úloha č. 20-08/355: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 5. 2020 Z: PgO 
  

K bodu 10/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 881/SO/2020                                                                    

(na vysielanie programu V politike zo dňa 15.3.2020) 

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

   

Uznesenie č. 20-08/10.331:  
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. 881/SO/2020 smerujúce 

voči vysielaniu televíznej programovej sluţby TA3, vysielateľa C.E.N. 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. 20-08/356: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 816/SO/2020                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 2. 2020) 

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

 

Uznesenie č. 20-08/11.332:  

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. 816/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. 20-08/357: 
Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 754/SO/2020                                                      

(na vysielanie programu Ranné noviny zo dňa 30. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/12.333: 

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. 754/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. 20-08/358: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 817/SO/2020                                                                      

(na vysielanie programu Parlamentné voľby 2020 - diskusia zo dňa 26. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/13.334:  

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. 817/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. 20-08/359: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 648/SO/2020 a 649/SO/2020                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS a Rádiožurnál z dní 28. a 29. 1. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/14.335:  

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. 648/SO/2020 smerujúcu 

voči programovej sluţbe Jednotka a sťaţnosť evidovanú pod č. 649/SO/2020 smerujúcu voči 

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



zákona a uznala uvedené 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. 20-08/360: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 4. 5. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 797/SO/2020 

(na vysielanie programu Nový život zo dňa 19. 2. 2020) 

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

 

Uznesenie č. 20-08/15.336:  

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. 797/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. 20-08/361: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

  

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 807/SO/2020                                                                        

(na vysielanie programu Babská jazda zo dňa 16. 2. 2020)  

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

 



Uznesenie č. 20-08/16.337:  

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 dňa 16. 2. 2020 

v čase o cca 20:33 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej sluţby JOJ PLUS program Babská 

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

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:     

Danielová proti 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková proti 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-08/362: 

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

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

veci. 

T: 6. 5. 2020 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/363: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 5. 2020 Z: PgO 

 

K bodu 17/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 737/SO/2020                                                                      

(na vysielanie programu Sexi pištoľníčky zo dňa 9. 2. 2020) 

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

 

Uznesenie č. 20-08/17.338: 

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. 737/SO/2020 smerujúcu 

voči programovej sluţbe JOJ, vysielateľa MAC TV 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. 20-08/364: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 634/SO/2020             

(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 2 zo dňa 1. 2. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-08/18.339: 

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 1. 2. 2020  v čase 

o cca 14:10 hod. program Rýchlo a zbesilo 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová zdrţala sa 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková zdrţala sa 

Fašiangová zdrţala sa 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-08/365: 

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

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

veci. 

T: 6. 5. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/366: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi začatie správneho konania. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 19/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 735/SO/2020 a 820/SO/2020                                                                         

(na vysielanie programu Prvé oddelenie z dní  9. 2., 11. 2. a 28. 2. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie:  T/219; TD/16; TD/109   

         

Uznesenie č. 20-08/19.340:  

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. 735/SO/2020 

a 820/SO/2020 smerujúce voči programovým sluţbám JOJ PLUS a WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. 

a uznala uvedené sťaţnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za 

nepreskúmateľné. 

 

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. 20-08/367: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťaţností. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 20/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 794/SO/2020                                                                         

(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou II. zo dňa  15. 2. 2020) 

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

 

Uznesenie č. 20-08/20.341: 

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. 794/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. 20-08/368: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 21/  

Prešetrenie sťaţnosti 

Sťaţnosť č. 809/SO/2020                                                                         

(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou II. zo dňa  22. 2. 2020) 



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

 

Uznesenie č. 20-08/21.342:  

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. 809/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. 20-08/369: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 22/  

Kontrolný monitoring 

Správa č. 751/M/2020                                                                    

(monitorované dni: 12.2.2020) 

Vysielateľ: MV Média, s.r.o.                                                            číslo licencie:  T/224 

 

Uznesenie č. 20-08/22.343:  

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 MV Média, s.r.o. vo 

veci moţného porušenia 

1. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe nedodal Rade na jej 

vyţiadanie súvislý záznam vysielania programovej sluţby TV REGION zo dňa 12. 2. 2020 

v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod; 

2. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, ţe neoznámil Rade všetky zmeny 

týkajúce sa údajov uvedených v ţiadosti o licenciu do 15 dní od vzniku týchto zmien. 

 

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. 20-08/370: 

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

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

veci. 

T: 6. 5. 2020 Z: PLO 

 

K bodu 23/  

SK č.: 329/SKO/2020 (pôvodne 1940/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

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

(Sťaţnosť č. 1583/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Noviny/14. 8. 2019/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-08/23.344:  

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. 329/SKO/2020 

(pôvodne správne konanie č. 1940/SKO/2019) vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 

ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

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. 20-08/371: 

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

rozhodnutia o zatavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 5. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 24/  

SK č.: 330/SKO/2020 (pôvodne 1941/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

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

(Sťaţnosť č. 1582/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Televízne noviny/14. 8. 2019/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 20-08/24.345:  

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. 330/SKO/2020 

(pôvodne ako 1941/SKO/2019)  vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa 

§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 

z a s t a v u j e, 

 

pretoţe odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  zdrţal sa 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  zdrţal sa 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-08/372: 

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

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 5. 2020                      Z: PLO 

 

K bodu 25/  

SK č.: 317/SKO/2020 (pôvodne 1903/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019  

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

(Sťaţnosť č. 1525/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Bajkeri/31. 8. 2019, 1. 9. 2019/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 20-08/25.346:  

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. 317/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1903/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. 20-08/373: 

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

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 6. 5. 2020                    Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/374: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 4. 5. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 26/  

SK č.: 332/SKO/2020 (pôvodne 1943/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019  

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

(Sťaţnosť č. 1632/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Rýchlo a zbesilo 8/22. 9. 2019/JOJ 

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

Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 

 

Uznesenie č. 20-08/26.347:  

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. 332/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1943/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  proti 

Batta  za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak zdrţal sa 

Kolenič  zdrţal sa 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-08/375: 

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

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 6. 5. 2020                    Z: PLO 

 

Úloha č. 20-08/376: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 4. 5. 2020                  Z: PgO 

 

 



K bodu 27/  

SK č.: 313/SKO/2020 (pôvodne 1899/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

 318/SKO/2020 (pôvodne 1904/SKO/2019) zo dňa 6. 11. 2019 

 331/SKO/2020 (pôvodne 1942/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 333/SKO/2020 (pôvodne 1943/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 334/SKO/2020 (pôvodne 1944/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 335/SKO/2020 (pôvodne 1945/SKO/2019) zo dňa 20. 11. 2019 

 377/SKO/2020 (pôvodne 2018/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 378/SKO/2020 (pôvodne 2019/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 379/SKO/2020 (pôvodne 2020/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 380/SKO/2020 (pôvodne 2021/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 381/SKO/2020 (pôvodne 2022/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019 

 443/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 444/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 445/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 446/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 447/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 448/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 449/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 450/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 451/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 552/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

 553/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

 554/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

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

(Sťaţnosti č. 1500/SO/2019, 1592/SO/2019, 1528/SO/2019, 1623/SO/2019, 1624/SO/2019, 

1633/SO/2019, 1657/SO/2019, 1593/SO/2019, 1655/SO/2019, 1681/SO/2019, 1683/SO/2019, 

1701/SO/2019, 1659/SO/2019, 1700/SO/2019, 1702/SO/2019, 1703/SO/2019, 1658/SO/2019, 

1704/SO/2019, 1705/SO/2019, 1779/SO/2019, 1733/SO/2019, 1780/SO/2019, 1781/SO/2019, 

1782/SO/2019, 1783/SO/2019, 1823/SO/2019, 1820/SO/2019, 1821/SO/2019, 1883/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová sluţba: Farma/2. 9., 3. 9., 4. 9., 17. 9., 18. 9., 20. 9., 23. 9., 

24. 9., 26. 9., 27. 9., 30. 9., 1. 10., 2. 10., 3. 10., 4. 10., 7. 10., 8. 10., 9. 10., 10. 10., 11. 10., 14. 10., 

16. 10., 18. 10., 5. 11., 6. 11. 2019/TV MARKÍZA 

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

Ústne pojednávanie: 10:20 hod. 

 

Uznesenie č. 20-08/27.348:  

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 konania č. 313/SKO/2020 

(pôvodne č. 1899/SKO/2019), 331/SKO/2020 (pôvodne č. 1942/SKO/2019), 333/SKO/2020 (pôvodne 

č.1944/SKO/2019), 334/SKO/2020 (pôvodne č. 1945/SKO/2019), 335/SKO/2020 (pôvodne č. 

1946/SKO/2019), 377/SKO/2020 (pôvodne č. 2018/SKO/2019), 378/SKO/2020 (pôvodne č. 

2019/SKO/2019), 379/SKO/2020 (pôvodne č. 2020/SKO/2019), 380/SKO/2020 (pôvodne č. 

2021/SKO/2019), 381/SKO/2020 (pôvodne č. 2022/SKO/2019), 443/SKO/2020, 444/SKO/2020, 

445/SKO/2020, 447/SKO/2020, 448/SKO/2020, 450/SKO/2020, 552/SKO/2020, 553/SKO/2020 

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

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

 

zastavuje, 

 

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. 20-08/377: 

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

rozhodnutia o zastavení konaní a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 6. 5. 2020                    Z: PLO 
 

Úloha č. 20-08/378: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţností. 

T: 4. 5. 2020                    Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-08/27.349:  

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 správnych konaní  

č. 318/SKO/2020 (pôvodne č. 1904/SKO/2019), 446/SKO/2020, 449/SKO/2020, 451/SKO/2020, 

554/SKO/2020 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, 

 

1.) ţe dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 13:53 hod. odvysielal v rámci programovej sluţby TV 

MARKÍZA program Farma, 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 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“) expresívne vyjadrovanie,  

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

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

charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za 

primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 

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

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

 pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO; 

 

2.) ţe dňa 17. 9. 2019 v čase o cca 13:43 hod. odvysielal v rámci programovej sluţby TV 

MARKÍZA program Farma, 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 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“) expresívne vyjadrovanie, 

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

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

charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za 

primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 

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

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

 pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO; 

 

3.) ţe dňa 9. 10. 2019 v čase o cca 22:21 hod. a dňa 10. 10. 2019 v čase o cca 14:02 hod.   

odvysielal v rámci programovej sluţby TV MARKÍZA program Farma, 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 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“) slovná agresivita, 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; 

 

4.) ţe dňa 5. 11. 2019 v čase o cca 21:45 hod. a dňa 6. 11. 2019 v čase o cca 13:44 hod. 

odvysielal v rámci programovej sluţby TV MARKÍZA program Farma, 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 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“) slovná agresivita, 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. úhrnnú 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, VSXXX20, 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. 20-08/379: 

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: 22. 5. 2020                 Z: PLO 
 

Úloha č. 20-08/380: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľom výsledok prešetrenia sťaţností.  

T: 4. 5. 2020                                              Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-08/27.350:  

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. 446/SKO/2020 

vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti moţného porušenia 

povinnosti ustanovenej § 19 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. 20-08/381: 

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: 6. 5. 2020                    Z: PLO 

 



Úloha č. 20-08/382: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia časti sťaţností. 

T: 4. 5. 2020                   Z: PgO 

 

NEVEREJNÉ: 

 

K bodu 28/  

SK č.: 456/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019  

Doplnenie: Dohľad nad dodrţiavaním zákona 

(Sťaţnosť č. 1732/SO/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Slovenská produkčná, a.s.  

 

Uznesenie č. 20-08/28.351:  

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. 456/SKL/2020 Slovenská produkčná, a. s.  

 

p o r u š i l 

 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

ţe dňa 11. 12. 2019 na internetovej stránke https://video.noviny.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu 

sluţbu na poţiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

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.“ 

 

Úloha č. 20-08/383: 

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: 22. 5. 2020                                    Z: PLO 

 

K bodu 29/   

SK č.: 559/SKL/2020 zo dňa 15. 1. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodrţiavaním zákona 

(Sťaţnosť č. 1815/SL/2019)  

(vo veci moţného porušenia § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.) 

ÚK: L-MEDIA, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 20-08/29.352:  

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. 559/SKL/2020 



vedené proti spoločnosti L-MEDIA 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. 

 

Úloha č. 20-08/384: 

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

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 5. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 30/  

SK č.: 396/SKL/2020 (pôvodne 2050/SKL/2019) zo dňa 12. 12. 2019  

Ţiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  

ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 20-08/30.353: 

Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 396/SKL/2020 (pôvodne správne 

konanie č. 2050/SKL/2019) zo dňa 12. 12. 2019,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 

o digitálnom vysielaní posúdila ţiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 

programovej sluţby, doručenú Rade účastníkom konania: 

 

SPRAVCA SK, s.r.o. 

H. Meličkovej 1244/2 

949 01 Nitra 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o zh o d n u t i e :  

 

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

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 2 3  

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej sluţby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T  

2. Názov programovej sluţby: Šport Extra 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej sluţby: 12 hodín denne/7 dní v týždni  

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

(podľa podania účastníka konania č. 2050/SKL/2019-1 zo dňa 12. 12. 2019)  

 



a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 20 % 

Programy – min. 80 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 100 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 0  % 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboţenské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

6.  Podiel vysielacieho času (za beţný mesiac) vo vysielaní programovej sluţby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: 100 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej sluţby: DVD 

 

8.  Podiel vysielacieho času (za beţný mesiac) vo vysielaní programovej sluţby vyhradený európskym 

dielam:  0% 

 

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

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

nákladoch vynaloţených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 

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

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

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

 

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

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

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

 

II. 

 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vloţka číslo: 41294/N, oddiel: 

Sro, zo dňa 11. 12. 2019, 

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

z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vloţka číslo: 41294/N, oddiel: Sro, zo dňa 11. 12. 2019 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Zahraničná doložka:  

1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová sluţba: Česká republika, 

2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: slovenský jazyk 

 

Doložka iného verejného prenosu: 



1. KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C) 

2. Analógový prenos signálu v KDS 

3. digitálny prenos signálu v MVDS 

4. digitálny prenos signálu v MMDS 

5. DVB-C, DVB-H, DVB-S 

 

Úloha č. 20-08/385: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1406/SKL/2019 a zašle ho účastníkovi 

konania, spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 5. 2020                              Z: PLO 

 

K bodu 31/  

SK č.: 734/SKL/2020 zo dňa 14. 2. 2020  

Ţiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 

 

Uznesenie č. 20-08/31.354:  

Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 734/SKL/2020 zo dňa  

14. 2. 2020,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila ţiadosť 

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

konania: 

 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o zh o d n u t i e :  

 

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

 

u d e ľ u j e   

 

Rozhlasu a televízii Slovenska 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 2 4  

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej sluţby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-T2 

2. Názov programovej sluţby: RTVS Šport 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

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

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

(podľa podania účastníka konania č. 734/SKL/2020-1 zo dňa 14. 2. 2020)  

 

a) Programová služba (100%): 



Doplnkové vysielanie – max. 5 % 

Programy –min. 95 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 38,3 % 

Publicistika:  

3. politická publicistika – 0 % 

4. ostatná publicistika – 10,7 % 

Dokumentárne programy – 3,6 % 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy – 3,6 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 3,6 % 

Náboţenské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 40,2 % 

 

6.  Podiel vysielacieho času (za beţný mesiac) vo vysielaní programovej sluţby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: 51 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej sluţby: DVD alebo HDD/mp4 

 

8.  Podiel vysielacieho času (za beţný mesiac) vo vysielaní programovej sluţby vyhradený európskym 

dielam:  51 % 

 

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

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

nákladoch vynaloţených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 

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

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

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

 

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

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

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

 

II. 

 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vloţka číslo: 1922/B, 

oddiel: Po, zo dňa 11. 2. 2020 

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

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vloţka číslo: 1922/B, oddiel: Po, zo dňa 

11. 2. 2020 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

 

1. a) názov doplnkovej obsahovej sluţby: EPG – Elektronický programový sprievodca 



 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej sluţby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týţdeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné údaje 

o vysielaných programoch. 

 

2.  a) názov doplnkovej obsahovej sluţby: HbbTV 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej sluţby: Platforma hybridného televízneho vysielania 

(Hybrid Broadcast Broadband TV) vyuţívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 

a širokopásmového internetového pripojenia umoţňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 

obsahu, ktoré sa môţu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej sluţby alebo na 

ňom byť obsahovo nezávislé. 

 

3. a) názov doplnkovej obsahovej sluţby: Multimodálny prístup 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej sluţby: Sluţba vysielaná súbeţne s príslušnou televíznou 

programovou sluţbou umoţňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania 

alebo iným zloţkám programovej sluţby, najmä prostredníctvom otvorených alebo skrytých 

titulkov, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich. 

 

4. a) názov doplnkovej obsahovej sluţby: Jazyková mutácia 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej sluţby: Sluţba vysielaná súbeţne s televíznou programovou 

sluţbou umoţňujúca prístup koncového uţívateľa k inému jazyku ako jazyku vysielania. 

 

5. a) názov doplnkovej obsahovej sluţby: Teletext 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej sluţby: Sluţba vysielaná súbeţne s televíznou programovou 

sluţbou pomocou telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových 

informácií, zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných 

z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača do formy 

štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu. 

 

6. a) názov doplnkovej obsahovej sluţby: DVB titulky 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej sluţby: Sluţba zameraná predovšetkým na dvojrozmerné 

zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát, vysielaná súbeţne s televíznou 

programovou sluţbou ako súčasť multiplexu. 

 

Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 

b) jazyk vysielania: slovenský 

c) identifikácia doplnkových obsahových sluţieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková 

mutácia, Teletext, DVB titulky 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

 

1.a) spôsob verejného prenosu: DVB-S, DVB-S2 (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov) 

b) vysielanie doplnkových obsahových sluţieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková 

mutácia, Teletext, DVB titulky 

 

2.a) spôsob verejného prenosu: DVB-C, DVB-C2 prostredníctvom retransmisie programovej sluţby 

b) vysielanie doplnkových obsahových sluţieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková 

mutácia, Teletext, DVB titulky 

 

3.a) spôsob verejného prenosu: šírenie programovej sluţby prostredníctvom internetu simultánne 

s vysielaním programovej sluţby (simulcasting) 

b) vysielanie doplnkových obsahových sluţieb: Multimodálny prístup, Jazyková mutácia 

 

 



Úloha č. 20-08/386: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 734/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 5. 2020                              Z: PLO 

 

K bodu 32/ 

SK č.: 1028/SKL/2020 zo dňa 8. 4. 2020  

Ţiadosť o odňatie licencie  

ÚK: BP Media s.r.o.      číslo licencie: R/102 

  

Uznesenie č. 20-08/32.355:  

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. 1028/SKL/2020 zo dňa 8. 4. 2020, posúdila ţiadosť o odňatie licencie č. R/102 na terestriálne 

rozhlasové vysielanie účastníka konania: 

 

BP Media, s.r.o.  

Obchodná 1  

955 01 Topoľčany 

 

(ďalej len „účastník konania“) 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  

 

Rada podľa ustanovenia § 30  ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 

 

zastavuje 

 

správne konanie č. 1028/SKL/2020 zo dňa 8. 4. 2020 vo veci ţiadosti o odňatie licencie č. R/102 na 

rozhlasové terestriálne vysielanie z dôvodu, ţe účastník konania listom doručeným Rade dňa  

21. 4. 2020 vzal predmetnú ţiadosť v plnom rozsahu späť, pričom konanie sa netýka iného účastníka 

konania a nejde o konanie, ktoré môţe začať správny orgán. 

 

Úloha č. 20-08/387: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 1028/SKL/2020 a zašle ho 

účastníkovi konania. 

T: 6. 5. 2020                   Z: PLO 

 

K bodu 33/  

SK č.: 907/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020  

Ţiadosť o zmenu licencie  

ÚK: ANTIK Telecom, s.r.o.      číslo licencie: TD/72 

 

Uznesenie č. 20-08/33.356:  

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. 907/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020 posúdila 

ţiadosť o zmenu licencie č. TD/72 účastníka konania: 



 

ANTIK Telecom s.r.o. 

Čárskeho 10 

040 01 Košice 

 

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

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/72 nasledovne: 

1. Článok I. sa v bode 1. v časti Druh licencie mení a znie: „celoplošné digitálne vysielanie televíznej 

programovej služby“ 
 

2. Článok I. sa v bode 2. v časti Názov programovej sluţby mení a znie: „Corona Virus Info TV“  

3. Článok I. sa v bode 3. v časti Jazyk vysielania mení a znie: „vysielanie je bez komentára 

v slovenskom jazyku prostredníctvom titulkovej stopy“ 

 

4. Článok  I., bod 5-7 sa mení a znie: 

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

(podľa podania účastníka konania č. 907/SKL/2020-4 zo dňa 14. 4. 2020): 

 

a) Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie – 100 % 

Programy – 0 % (z toho preberaný program – 0 %  

b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika: 

        1) polit. publicistika – 0 % 

        2) ostatná publicistika – 0% 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboţenské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

6. Podiel vysielacieho času (za beţný mesiac) vo vysielaní programovej sluţby vyhradený programom 

vo verejnom záujme: 0 % 

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

predpisu záznam vysielania programovej sluţby: DVD nosič alebo USB klúč“ 

 

Úloha č. 20-08/388: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 907/SKL/2020 a zašle 

ho účastníkovi konania, ANTIK Telecom s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 5. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 34/  

SK č.: 874/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 



ÚK: ARTOS, s.r.o.             číslo licencie: TKR/308 

 

Uznesenie č. 20-08/34.357:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 aţ 3 a § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 874/SKL/2020 zo dňa  

12.3.2020, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/308 podľa ustanovenia § 60 

ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  

 

ARTOS, a.s. 

Klincová 35 

821 08 Bratislava  

 

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

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/308 v bode 3. a 4. nasledovne: 

 

 

1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 

   „3. Počet Prípojok:  6036“ 

 

2. Bod  4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:   

   „4.  Ponuka programových služieb:   

   

NUO Štart 

Televízne programové sluţby:         Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, 

Centrál, TV Liptov, TV Turiec, LocAll, Bratislava, TV LUX, 

TV Noe, Life, France 24 (fr, aj), Óčko, Romana, PRO 7, SAT 

1, Kabel 1, N24 

 

NUO Základ 

Televízne programové sluţby:          Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, TV Markíza HD, TV Doma 

HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, Jojko, 

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, Centrál, TV Liptov, TV Turiec, 

LocAll, Bratislava, Šláger TV, Šláger 2, TV LUX, TV Noe, 

Life, France 24 (fr, aj), TA3, Óčko, Romana, PRO 7, SAT 1, 

Kabel 1, N24 

NUO VIAC 

Televízne programové sluţby: Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, TV Markíza HD, TV 

Doma HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, 

Jojko, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, Centrál, TV Liptov, TV 

Turiec, LocAll, Bratislava, Šláger TV, Šláger 2, TV LUX, TV 

Noe, Life, France 24 (fr, aj), TA3, Óčko, Prima plus, COOL, 

LOVE, Prima MAX, Comedy Central, ZOOM, Prima Krimi, 

Romana, AMC, PRO7, SAT1, Kabel 1, N24, Film+, 

Fishing&Hunting, Sport 1 HD + SD, Sport 2 HD + SD, 

Spektrum, Spektrum Home, Paprika, JimJam, Disney Chanel, 



MiniMax, RTL, RTL 2, VOX, Viasat Explorer, Viasat 

History, Viasat Nature, Music Box, Nova Sport 1, Nova Sport 

2, Nova International 

 

Úloha č. 20-08/389: 

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 v  SK č. 874/SKL/2020, zašle ho  

účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 22. 5. 2020          Z: PLO 

 

35/ Rôzne  

 

1/ Správa č. 739/M/2020                                                                    

(monitorovaný program: Kto je ďalší?) 

         

Uznesenie č. 20-08/35.358:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) po prerokovaní pracovného materiálu 

Kancelárie Rady evidovaného pod č. 739/M/2020 týkajúceho sa vekovej vhodnosti audiovizuálneho 

diela Kto je ďalší? súhlasí so závermi uvedenými v tomto materiáli. 

 

Úloha č. 20-08/390: 

Kancelária Rady zašle Ministerstvu kultúry SR pracovný materiál Kancelárie Rady k posúdeniu 

vekovej vhodnosti audiovizuálneho diela Kto je ďalší?. 

T: 6. 5. 2020 Z: PgO 

 

2/  Prehľad oznámení o zmene vo vysielaní programových sluţieb doručených Rade v súvislosti so 

šírením ochorenia  COVID-19                                                                

 

Uznesenie č. 20-08/35.359:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie predloţený materiál. 

 

3/ Čerpanie rozpočtu k 31. 3. 2020 

 

Bod sa odročuje na najbliţšie zasadnutie Rady.  

 

4/ SK: 964/SKL/2020 

ÚK: C.S.M. group s.r.o. 

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

 

Uznesenie č. 20-08/35.360:  

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. 964/SKL/2020 

vedené proti spoločnosti C.S.M. group 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. 

 

Úloha č. 20-08/391: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania. 

T: 6. 5. 2020                             Z: PLO 



 

Úloha č. 20-08/392: 
Kancelária Rady upovedomí sťaţovateľa o výsledku prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                             Z: PLO 

 

5/ Posúdenie obsahu sťaţností doručených Rade, za účelom rozhodnutia Rady o spôsobe ich 

vybavenia vzhľadom na šírenie ochorenie COVID-19 

 

Uznesenie č. 20-08/35.361: 

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. 1069/SO/2020 smerujúcu 

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

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

neopodstatnenú. 

 

Úloha č. 20-08/393: 

Kancelária Rady oznámi sťaţovateľovi výsledok prešetrenia sťaţnosti. 

T: 4. 5. 2020                          Z: PgO 

 

6/ Informácia o priebehu videokonferencií, ktoré spoluorganizovala Rada – „How are social media 

platforms responding to COVID-19-related disinformation“ zo dňa 14. 4. 2020 a „Workshop s 

platformami - COVID19“ zo dňa 9. 4. 2020. 

 

Uznesenie č. 20-08/35.362: 

Rada berie na vedomie informácie o priebehu videokonferencií. 

 

 

 

V Bratislave dňa 22. 4. 2020 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

              predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   

Overovateľ: Mgr. György Batta 

 

 

 

 

 

 


