Zápisnica č. 9/2020
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 5. 2020
o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 808/SO/2020
(na vysielanie programu 40 rokov panic zo dňa 18. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 805/SO/2020
(na vysielanie programu Dvě nevěsty a jedna svatba zo dňa 22. a 23. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/SO/2020
(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 18. 2. 2020/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 790/SO/2020
(na vysielanie programu Ranné noviny zo dňa 21. 2. 2020/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 793/SO/2020
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 2. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 801/SO/2020
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 21. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 713/SO/2020
(na vysielanie programu 7 sestier zo dňa 9. a 11. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 854/SO/2020
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 8. 3. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
10/ Prešetrenie sťažnosti

číslo licencie: TD/17; TD/47

číslo licencie: TD/1

Sťažnosť č. 915/SO/2020
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 22. 3. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 853/SO/2020
(na vysielanie programu Rozchod! zo dňa 6. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 804/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Nový život zo dňa 23. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 796/SO/2020
(na vysielanie programu Dospeláci zo dňa 10. a 12. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17, TD/47

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 822/SO/2020
(na vysielanie programu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Volebný špeciál 2020
z dní 31. 3. a 1. 4. 2020)
Poskytovateľ: Ringier Axel Springer SK, a.s.,
Niko Lagerfeld s.r.o.
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 866/SO/2020 a 867/SO/2020
(na vysielanie komunikátu Spontex a reklamy Corega zo dňa 12. 3. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 877/SO/2020
(na vysielanie programu Divoká dvojka z dní 7. a 8. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16
17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 803/SO/2020
(na vysielanie programu Laky Royal zo dňa 22. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/219, TD/16

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 826/SO/2020
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 3. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 859/SO/2020
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 6. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 879/SO/2020
(na vysielanie pásma detských programov zo dňa 14. a 15. 3. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

číslo licencie: TD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 878/SO/2020
(na vysielanie upútavky Piatkové trháky z dní 14. a 17. 3. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 852/SO/2020
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 2. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 704/SO/2020
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou (S II., E 9.,10.) zo dňa 1. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 738/SO/2020
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou (S II., E 11.,12.) zo dňa 8. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
25/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 880, 882, 884/SO/2020
(na vysielanie programov O 5 minút 12, Na telo, Noviny špeciál (koronavírus) zo dňa 15. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
26/ SK č.: 558/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1867/M/2019)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Na hrane/17. 10. 2019/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
27/ SK č.: 391/SKO/2020 (pôvodne 2032/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
766/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. a 4. štvrťrok
2019
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované mesiace/programová služba: štatistika za mesiace júl až december 2019/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: TD/14
28/ SK č.: 382/SKO/2020 (pôvodne č. 2023/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
383/SKO/2020 (pôvodne č. 2024/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
384/SKO/2020 (pôvodne č. 2025/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
385/SKO/2020 (pôvodne č. 2026/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
386/SKO/2020 (pôvodne č. 2027/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
387/SKO/2020 (pôvodne č. 2028/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
388/SKO/2020 (pôvodne č. 2029/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
389/SKO/2020 (pôvodne č. 2030/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
390/SKO/2020 (pôvodne č. 2031/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
452/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019
453/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019
764/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020

832/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020
833/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1634/SO/2019, 1829/SO/2019, 1831/SO/2019, 1660/SO/2019, 1831/SO/2019,
1833/SO/2019, 1662/SO/2019, 1635/SO/2019, 1661/SO/2019, 1665/SO/2019, 1669/SO/2019,
1674/SO/2019, 1604/SO/2019, 1724/SO/2019, 1824/SO/2019, 1723/SO/2019, 1714/SO/2019,
1794/SO/2019, 1983/SO/2019, 1984/SO/2019, 426/SO/2020, 429/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/17. 9., 23. 9., 24. 9., 25. 9., 26. 9.,
28. 9., 29. 9., 2. 10., 6. 10., 9. 10., 14. 10., 17. 10., 18. 10., 4. 12., 20. 12., 23. 12. 2019/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/47
NEVEREJNÉ
29/ SK č.: 931/SKL/2020 zo dňa 18. 3. 2020
Žiadosť o zmenu licencie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.

číslo licencie: R/100

30/ SK č.: 950/SKL/2020 zo dňa 26. 3. 2020
Žiadosť o zmenu licencie
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.

číslo licencie: R/92

31/ SK č.: 1045/SKL/2020 zo dňa 14. 4. 2020
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SLUŽBYT, s.r.o.

číslo licencie: TKR/174

32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.verejnekamery.sk
Oznámenie č. 930/AMS/2020
Prevádzkovateľ: RádioNET servis o.z.
33/ Rôzne

*****************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 393 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 20-09/1.363:
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa
6. 5. 2020 prostredníctvom online video-konferencie.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič

za
neprítomný
za
za
za
za
za
za

Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 20-09/1.364:
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online
video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z
rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
neprítomný
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 20-09/1.365:
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
neprítomný
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
Sťažnosť č. 808/SO/2020
(na vysielanie programu 40 rokov panic zo dňa 18. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/47

Uznesenie č. 20-09/2.366:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 18. 2. 2020 v čase o cca 20:14
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
Kubica
Batta

za
neprítomný
za

Blaha
za
Dušíková
zdržala sa
Fašiangová
proti
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/394:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-09/395:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 3/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 805/SO/2020
(na vysielanie programu Dvě nevěsty a jedna svatba zo dňa 22. a 23. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 20-09/3.367:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 23. 2. 2020 v čase
o cca 11:28 hod. program Dvě nevěsty a jedna svatba, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých
divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/396:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie
vo veci.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-09/397:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 4/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/SO/2020
(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 18. 2. 2020/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-09/4.368:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 775/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/398:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 790/SO/2020
(na vysielanie programu Ranné noviny zo dňa 21. 2. 2020/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-09/5.369:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 790/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová
Holeštiak
Kolenič
Rothmayerová

za
za
za
za
za
za
za
za
za

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/399:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 793/SO/2020
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 2. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-09/6.370:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 793/SO/2020 smerujúcu
voči programovej službe Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/400:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 801/SO/2020
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 21. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-09/7.371:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 801/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica

za
za

Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/401:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18.5.2020
K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 713/SO/2020
(na vysielanie programu 7 sestier zo dňa 9. a 11. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17; TD/47

Uznesenie č. 20-09/8.372:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 713/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznych programových služieb TV MARKÍZA a DAJTO, vysielateľa MARKÍZA
– SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/402:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 854/SO/2020
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 8. 3. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-09/9.373:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 854/SO/2020 smerujúcu

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000
Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/403:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 915/SO/2020
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 22. 3. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-09/10.374:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 3. 2020 v čase o cca 11:55 hod. odvysielal na televíznej
programovej službe Jednotka program O 5 minút 12, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu.
Hlasovanie:
Danielová
zdržala sa
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
proti
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/404:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie
vo veci.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO

Úloha č. 20-09/405:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o začatí správneho konania.
T: 18. 5. 2020
K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 853/SO/2020
(na vysielanie programu Rozchod! zo dňa 6. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-09/11.375:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 853/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
zdržal sa
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/406:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 804/SO/2020
(na vysielanie upútavky na program Nový život zo dňa 23. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-09/12.376:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 804/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Kubica
Batta
Blaha
Dušíková
Fašiangová

za
za
za
za
za
za

Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/407:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 796/SO/2020
(na vysielanie programu Dospeláci zo dňa 10. a 12. 2. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17, TD/47

Uznesenie č. 20-09/13.377:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 796/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a DAJTO, vysielateľa MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.
za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/408:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 822/SO/2020
(na vysielanie programu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Volebný špeciál 2020
z dní 31. 3. a 1. 4. 2020)
Poskytovateľ: Ringier Axel Springer SK, a.s.,
Niko Lagerfeld s.r.o.
Uznesenie č. 20-09/14.378:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 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 sťažnosť evidovanú pod č. 822/SO/2020
smerujúcu voči videozáznamu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Volebný špeciál 2020 zverejnenom
na internetových stránkach https://video.azet.sk/embed/3005702/, https://www.aktuality.sk a

https://tazkytyzden.sk a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000
Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/409:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-09/14.379:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Ringier Axel Springer
SK, a.s. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným
poskytovaním
audiovizuálnej
mediálnej
služby
na
požiadanie
na
internetovej
stránke https://video.azet.sk/embed/3005702, bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/410:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO
Uznesenie č. 20-09/14.380:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Niko Lagerfeld s.r.o.
vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke https://tazkytyzden.sk, bez
oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/411:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo
veci.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO
K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 866/SO/2020 a 867/SO/2020
(na vysielanie komunikátu Spontex a reklamy Corega zo dňa 12. 3. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-09/15.381:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 866/SO/2020
a 867/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnené.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/412:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 877/SO/2020
(na vysielanie programu Divoká dvojka z dní 7. a 8. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16

Uznesenie č. 20-09/16.382:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 877/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programových služieb JOJ a JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/413:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 803/SO/2020
(na vysielanie programu Laky Royal zo dňa 22. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 20-09/17.383:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej
programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 22.2.2020 v čase o cca 20:08 hod. program Laky Royal,
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu
uplatneniu Jednotného systému označovania.
Hlasovanie:
Danielová
zdržala sa
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
zdržala sa
Fašiangová
zdržala sa
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 20-09/414:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie
vo veci.
T: 20.5.2020
Z: PLO
Úloha č. 20-09/415:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 18.5.2020
K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 826/SO/2020
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 3. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-09/18.384:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 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 sťažnosť evidovanú pod č. 826/SO/2020
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.
s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/416:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 859/SO/2020
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 6. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-09/19.385:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 859/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/417:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 879/SO/2020
(na vysielanie pásma detských programov zo dňa 14. a 15. 3. 2020)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona

Z: PgO

číslo licencie: TD/1

Uznesenie č. 20-09/20.386:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 879/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
zdržal sa
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/418:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 878/SO/2020
(na vysielanie upútavky Piatkové trháky z dní 14. a 17. 3. 2020)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/17

Uznesenie č. 20-09/21.387:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 878/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/419:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020
K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 852/SO/2020
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 2. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

Z: PgO

číslo licencie: TD/15

Uznesenie č. 20-09/22.388:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 852/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/420:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18.5.2020
K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 704/SO/2020
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou (S II., E 9.,10.) zo dňa 1. 2. 2020)

Z: PgO

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: TD/109

Uznesenie č. 20-09/23.389:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 704/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/421:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 738/SO/2020
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou (S II., E 11.,12.) zo dňa 8. 2. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/109
Uznesenie č. 20-09/24.390:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 738/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/422:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 880, 882, 884/SO/2020
(na vysielanie programov O 5 minút 12, Na telo, Noviny špeciál (koronavírus) zo dňa 15. 3. 2020)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/17
Uznesenie č. 20-09/25.391:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 880/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/423:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-09/25.392:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 882/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/424:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18. 5. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-09/25.393:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 884/SO/2020 smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/425:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

K bodu 26/
SK č.: 558/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1867/M/2019)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Na hrane/17. 10. 2019/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Uznesenie č. 20-09/26.394:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania
č. 558/SKO/2020 MAC TV s.r.o.,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v rámci vysielania televíznej programovej služby JOJ dňa 17. 10. 2019 v čase od cca 21:53:05 hod.
do 22:27:49 hod. odvysielal program Na hrane, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky podľa
§ 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., pričom podľa vtedy platnej licencie účastníka konania č. TD/15
nebol v podieloch programových typov programovej služby JOJ vyhradený žiaden podiel pre politickú
publicistiku, a rovnako účastník konania Rade neoznámil zmenu podielov programových typov, resp.
zmenu vysielania v predmetnom dni, čím došlo k vysielaniu televíznej programovej služby JOJ
v rozpore s udelenou licenciou,

Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/426:
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. 6. 2020
Z: PLO
K bodu 27/
SK č.: 391/SKO/2020 (pôvodne 2032/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
766/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. a 4. štvrťrok
2019
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované mesiace/programová služba: štatistika za mesiace júl až december 2019/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: TD/14
Uznesenie č. 20-09/27.395:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods.
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych
konaní č. 391/SKO/2020 (pôvodne č. 2032/SKO/2019) a 766/SKO/2020, C.E.N. s.r.o.

p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že
v rámci vysielania televíznej programovej služby TA3 nezabezpečil v mesiacoch júl, august,
september, október, november a december 2019, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných
programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do
posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 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
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/427:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 6. 6. 2020
Z: PLO

K bodu 28/
SK č.: 382/SKO/2020 (pôvodne č. 2023/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
383/SKO/2020 (pôvodne č. 2024/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
384/SKO/2020 (pôvodne č. 2025/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
385/SKO/2020 (pôvodne č. 2026/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
386/SKO/2020 (pôvodne č. 2027/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
387/SKO/2020 (pôvodne č. 2028/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
388/SKO/2020 (pôvodne č. 2029/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
389/SKO/2020 (pôvodne č. 2030/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
390/SKO/2020 (pôvodne č. 2031/SKO/2019) zo dňa 4. 12. 2019
452/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019
453/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019
764/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020
832/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020
833/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1634/SO/2019, 1829/SO/2019, 1831/SO/2019, 1660/SO/2019, 1831/SO/2019,
1833/SO/2019, 1662/SO/2019, 1635/SO/2019, 1661/SO/2019, 1665/SO/2019, 1669/SO/2019,
1674/SO/2019, 1604/SO/2019, 1724/SO/2019, 1824/SO/2019, 1723/SO/2019, 1714/SO/2019,
1794/SO/2019, 1983/SO/2019, 1984/SO/2019, 426/SO/2020, 429/SO/2020)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/17. 9., 23. 9., 24. 9., 25. 9., 26. 9.,
28. 9., 29. 9., 2. 10., 6. 10., 9. 10., 14. 10., 17. 10., 18. 10., 4. 12., 20. 12., 23. 12. 2019/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: TD/47
Uznesenie č. 20-09/28.396:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní
č. 382/SKO/2020 (pôvodne č. 2023/SKO/2019), 383/SKO/2020 (pôvodne č. 2024/SKO/2019),
384/SKO/2020 (pôvodne č. 2025/SKO/2019), 385/SKO/2020 (pôvodne č. 2026/SKO/2019),
386/SKO/2020 (pôvodne č. 2027/SKO/2019), 387/SKO/2020 (pôvodne č. 2028/SKO/2019),
388/SKO/2020 (pôvodne č. 2029/SKO/2019), 389/SKO/2020 (pôvodne č. 2030/SKO/2019),
390/SKO/2020 (pôvodne č. 2031/SKO/2019), 452/SKO/2020, 453/SKO/2020, 832/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) že dňa 23. 9. 2019 v čase o cca 12:44 hod. a dňa 17. 10. 2019 v čase o cca 16:57 hod.
odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda
11), 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 zložiek programovej služby a spôsobe jeho
uplatňovania (ďalej len „JSO“) expresívne vyjadrovanie,
- § 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) že dňa 24. 9. 2019 v čase o cca 12:43 hod. a dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 16:59 hod.
odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda
13), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na
charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za
primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov,
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre
maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre
vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO,
3) že dňa 25. 9. 2019 v čase o cca 12:23 hod. a dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 17:26 hod.
odvysielal v rámci televíznej programovej služby DAJTO program Dva a pol chlapa (V. séria,
epizóda 14), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil
hodnotiace kritériá podľa ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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;
4) že dňa 23. 9. 2019 v čase o cca 17:29 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby
DAJTO program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 2), ktorý označil ako nevhodný pre
maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia
- § 1 ods. 1 písm. f) JSO sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je
prezentované ako forma zábavy,
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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;
5) že dňa 24. 9. 2019 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO
program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 4), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých
divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa
ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, 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,

6) že dňa 26. 9. 2019 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO
program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 8), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých
divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa
ustanovenia
- § 1 ods. 1 písm. d) JSO zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je drogová závislosť
formou zábavy,
- § 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,
7) že dňa 28. 9. 2019 v čase o cca 17:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO
program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 12), ktorý označil ako nevhodný pre
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium
podľa ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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,
8) že dňa 29. 9. 2019 v čase o cca 17:04 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO
program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 13), ktorý označil ako nevhodný pre
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium
podľa ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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,
9) že dňa 17. 9. 2019 v čase o cca 17:02 hod., dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 16:59 hod. a dňa
14. 10. 2019 v čase o cca 12:23 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby
DAJTO program Dva a pol chlapa (X. séria, epizóda 12), ktorý označil ako nevhodný pre
maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie,
- § 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;

10) že dňa 6. 10. 2019 v čase cca od 13:02 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby
DAJTO hod. program Dva a pol chlapa (VII. séria, epizóda 19), ktorý označil ako nevhodný
pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na
charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za
primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov,
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre
maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre
vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO;
11) že dňa 2. 10. 2019 v čase cca od 17:02 hod. a taktiež 9. 10. 2019 v čase cca od 12:57 hod.
odvysielal v rámci televíznej programovej služby DAJTO program Dva a pol chlapa (séria X.,
epizóda 3), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil
hodnotiace kritériá podľa ustanovenia
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt,
frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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;
12) že dňa 20. 12. 2019 v čase o cca 17:12 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO
program Dva a pol chlapa (XI. séria, epizóda 18), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých
divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny
výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na
charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za
primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov,
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre
maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre
vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO,
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri
eur.

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921,
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX20, KS6548.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/428:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 8. 6. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-09/429:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

Uznesenie č. 20-09/28.397:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konania č. 764/SKO/2020
a č. 833/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,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Kubica
za
Batta
za
Blaha
za
Dušíková
za
Fašiangová
za
Holeštiak
za
Kolenič
za
Rothmayerová za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 20-09/430:

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO
Úloha č. 20-09/431:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 18. 5. 2020

Z: PgO

NEVEREJNÉ
K bodu 29/
SK č.: 931/SKL/2020 zo dňa 18. 3. 2020
Žiadosť o zmenu licencie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.

číslo licencie: R/100

Uznesenie č. 20-09/29.398:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 931/SKL/2020 zo dňa 18.3.2020
o zmene licencie č. R/100 spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
z a s t a v u j e,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 20-09/432:
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: 6. 6. 2020
Z: PLO
K bodu 30/
SK č.: 950/SKL/2020 zo dňa 26. 3. 2020
Žiadosť o zmenu licencie
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.

číslo licencie: R/92

Uznesenie č. 20-09/30.399:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 950/SKL/2020
vedené so spoločnosťou Rádio Bojnice s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka
konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.
Úloha č. 20-09/433:
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 Rádio Bojnice s.r.o.
T: 20. 5. 2020
Z: PLO

K bodu 31/
SK č.: 1045/SKL/2020 zo dňa 14. 4. 2020
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SLUŽBYT, s.r.o.

číslo licencie: TKR/174

Uznesenie č. 20-09/31.400:
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. 1045/SKL/2020 zo dňa 14. 4. 2020, posúdila
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/174 z dôvodu zmeny v ponuke programových
služieb účastníka konania:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56
089 01 Svidník
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/174 v bode 4 nasledovne:
4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:
„Základný súbor:
televízne programové služby:
Rozšírený súbor:
televízne programové služby:

rozhlasové programové služby:

Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, TV
LUX, TV DOMA
Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, TV
MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV DOMA, Doma HD,
Dajto, Dajto HD, JOJ, JOJ+1 HD, JOJ HD, JOJ Plus,
TA3, TA3 HD, ČT1, ČT2, Spektrum, Minimax, Eurosport,
MTV European, ÓČKO, Animal Planet, Sport 1, VH1,
Discovery Channel, Film+, Blue Hustler , PRO7, Minimax,
RiK, TLC, Nova Sport, WAU,WAU HD, Šlágr TV, The
Fishing&Hunting Channel, History Channel, TV Senior,
TV Noe, Nova International, JOJ Cinema HD, AMC, Jim
Jam, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, Sport 1 HD,
Sport 2 HD, TV Paprika, Spektrum Home, Viasat History,
Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat Nature/History HD,
Očko Gold, Eurosport 1, Eurosport 2, Prima Plus, ŠLÁGR
2
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, FUN
RADIO“

Úloha č. 20-09/434:
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. 1045/SKL/2020 a zašle ho
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 6. 6. 2020
Z: PLO
K bodu 32/
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.verejnekamery.sk
Oznámenie č. 930/AMS/2020
Prevádzkovateľ: RádioNET servis o.z.
Uznesenie č. 20-09/32.401:
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti RádioNET servis o.z., Bánovce nad Bebravou,
doručené dňa 23.3.2020 o prevádzkovaní služby VEREJNE KAMERY.sk prevádzkovanej na
internetovej stránke www.verejnekamery.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č.
308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná,
nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Úloha č. 20-09/435:
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť RádioNET servis o.z., Bánovce nad Bebravou o vybavení jej
oznámenia, doručeného dňa 23.3.2020 a zaevidovaného pod. č. 930/AMS/2020-1.
T: 18. 5. 2020
Z: PgO
33/ Rôzne
1/ Prehľad dočasných zmien vo vysielaní programových služieb
Uznesenie č. 20-09/32.402:
Rada berie na vedomie predložený materiál.
2/ Čerpanie rozpočtu k 30. 3. 2020
Uznesenie č. 20-09/32.403:
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu.
3/ SK: 1110/SKL/2020 zo dňa 28. 4. 2020
žiadosť o odňatie frekvencie 107,0 MHz Bratislava
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.
Uznesenie č. 20-09/32.404:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1110/SKL/2020 zo dňa
28. 4. 2020 posúdila žiadosť o odňatie frekvencie účastníka konania
SITY MEDIA s.r.o.
Vajnorská 53
Bratislava 831 03
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:

Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
odníma
frekvenciu 107,0 MHz Bratislava
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 28. 4. 2020 písomne požiadal.
Úloha č. 20-09/436:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1110/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia a zašle
ho účastníkovi konania.
T: 6. 6. 2020
Z: PLO
V Bratislave dňa 6. 5. 2020
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overovateľ: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.

