
  Zápisnica č. 1/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15. 1. 2020  

o 9:30 hod.v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak  
Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1817/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z., § 54 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.      číslo licencie: TD/150 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1978/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.       číslo licencie: R/121 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1913/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.      číslo licencie: R/131 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1886/SO/2019      
(na vysielanie programu Päťdesiat odtieňov sivej z dní 8. a 10. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1820/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 14. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1821/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1883/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 5. a 6. 11. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1851/SO/2019, 1852/SO/2019   
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 9., 19. 9.2019, KRIMI a Noviny TV JOJ zo dňa 
18. 9., 19. 9. 2019)  



Vysielateľ: MARKÍZA _ SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
                   MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1853/SO/2019, 1854/SO/2019   
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 10. 2019, KRIMI a Noviny TV JOJ zo dňa 7. 10. 
2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA _ SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
                   MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1873/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 1. 11. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1874/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 1. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1875/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1864/SO/2019     
(na vysielanie programu  Horná Dolná zo dňa 31.10.2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1866/SO/2019     
(na vysielanie programu  Americký zabijak zo dňa 2. 11. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1892/SO/2019      
(na vysielanie programu V ohni (dve epizódy) zo dňa 8. 11. 2019) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1819/SO/2019      
(na vysielanie upút. na program Múmia zo dňa 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1847/SO/2019      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 24. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1887/SO/2019      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 7. 11. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1855/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 28. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/15  
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1894/SO/2019      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 11. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/15  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1818/SO/2019      
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 19. 10. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1867/M/2019 
(monitorované dni: 17. 10. 2019) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
24/ SK č.: 1518/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2019 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
25/ SK č.: 1515/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1205/SO/2019, 1207/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Zabijaci/8. 6. 2019, 9. 6. 2019, 
11. 6. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 
 
26/ SK č.: 1511/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1236/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: C.S.I.: Kriminálka Las Vegas/12. 6. 2019/WAU  
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/109  
 
27/ SK č.: 1519/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 
2019 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3, RD/5 
 
 28/ Rôzne  
 
 

***************** 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 



Uznesenie č. 20-01/1.001: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
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. 
 
Uznesenie č. 20-01/1.002: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na zasadnutí Rady prostredníctvom využitia 
videohovoru.  
 
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. 
 
K bodu 2/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1817/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z., § 54 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.      číslo licencie: TD/150 
       
Uznesenie č. 20-01/2.003:  
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. 1817/SL/2019 smerujúcu 
voči vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. a uznala sťažnosť v časti možného naplnenia 
skutkovej podstaty podľa § 54 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., 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. 
 
Uznesenie č. 20-01/2.004:  
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 Západoslovenská 
televízia s.r.o. vo veci možného porušenia  

I. povinnosti ustanovenej v § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti 
s možným ukončením vysielania programovej služby Západoslovenská televízia 
terestriálnym vysielaním bez oznámenia Rade, 

II. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na 
jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Západoslovenská 
televízia z dní 29. 9. 2019 až 28. 10. 2019. 

 
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. 20-01/001: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 29. 1. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1978/SL/2019 
(vo veci možného 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. 20-01/3.005:  
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 C.S.M. group s.r.o. vo 
veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 88,6 MHz Banská Bystrica na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
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. 20-01/002: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 29. 1. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 27. 1. 2020                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1913/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: INICIATÍVA s.r.o.      číslo licencie: R/131 
 
Uznesenie č. 20-01/4.006:  
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. 1913/SL/2019 smerujúcu 
voči vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. a uznala sťažnosť týkajúcu sa možného nevyužívania 
frekvencie 97,2 MHz Prešov 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. 20-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1886/SO/2019      
(na vysielanie programu Päťdesiat odtieňov sivej z dní 8. a 10. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 20-01/5.007: 
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 odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby JOJ dňa 8. 11. 2019 v čase o cca 22:42 hod. a v rámci televíznej 
programovej služby JOJ PLUS dňa 10. 11. 2019 v čase o cca 22:54 hod. program Päťdesiat odtieňov 
sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/005: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1820/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 14. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
  
Uznesenie č. 20-01/6.008:  
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 14. 10. 2019  v čase  
o cca 13:44 hod. program Farma, 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 zdržala sa 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/007: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1821/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-01/7.009:  
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 16. 10. 2019  v čase  
o cca 13:50 hod. program Farma, 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 zdržala sa 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/009: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1883/SO/2019        
(na vysielanie programu Farma zo dňa 5. a 6. 11. 2019)  



Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-01/8.010:  
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 odvysielala dňa 5. 11. 2019  v čase 
cca od 21:45:05 hod. a v repríze dňa 6.11.2019 o cca 13:44:13 hod. program Farma, ktorý označila 
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. 20-01/011: 
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: 29. 1. 2020          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/012: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-01/8.011:  
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. 1883/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť týkajúcu sa odvysielaného programu Farma odvysielaného dňa 5. 11. 2019  
v čase cca od 21:45:05 hod. a v repríze dňa 6.11.2019 o cca 13:44:13 hod. v časti možného porušenia 
§ 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 20-01/013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1851/SO/2019, 1852/SO/2019   
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 9., 19. 9. 2019, KRIMI a Noviny TV JOJ zo dňa 
18. 9., 19. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA _ SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
                   MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 20-01/9.012:   
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. 1851/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Televízne noviny zo dňa 19. 9. 2019 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. 
 
Uznesenie č. 20-01/9.013:   
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. 1851/SO/2019 smerujúcu 
voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
v súvislosti s odvysielaním programu Televízne noviny zo dňa 18. 9. 2019 podľa ustanovenia § 14a 
ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
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. 20-01/014: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti a dôvody 
nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-01/9.014:   
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. 1852/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV 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. 20-01/015: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1853/SO/2019, 1854/SO/2019   
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 10. 2019, KRIMI a Noviny TV JOJ zo dňa 7. 10. 
2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA _ SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
                   MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
   
Uznesenie č. 20-01/10.015: 
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. 1853/SO/2019 
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. 20-01/016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-01/10.016: 
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. 1854/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV 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. 20-01/017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1873/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 1. 11. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-01/11.017:  
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. 1873/SO/2019 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. 20-01/018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1874/SO/2019      
(na vysielanie zo dňa 1. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 20-01/12.018: 
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 

1. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 1. 11. 2019 
v čase od 19:55 hod. do 23:59 hod. a zo dňa 2. 11. 2019 v čase od 00:00 hod. do 2:05 hod., 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 22:44:28 hod. 
do 23:14:27 hod. programu Previnenie odvysielaného v rámci programovej služby JOJ PLUS 
dňa 1. 11. 2019 o cca 22:44 hod., ktorý zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku 
trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:53:04 hod. 
a o cca 23:12:22 hod. 

 
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. 20-01/019: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/020: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020                                       Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-01/12.019: 
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. 1874/SO/2019 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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 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. 20-01/021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1875/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-01/13.020:  
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. 1875/SO/2019 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. 20-01/022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1864/SO/2019     



(na vysielanie programu  Horná Dolná zo dňa 31. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 20-01/14.021:  
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. 1864/SO/2019 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 za 
Kubica  za 
Batta  zdržal sa 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/023: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1866/SO/2019     
(na vysielanie programu  Americký zabijak zo dňa 2. 11. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 20-01/15.022:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 2. 11. 2019 v čase o cca 20:36 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal program Americký zabijak, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam. 
 
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. 20-01/024: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020                              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-01/15.023:  
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. 1866/SO/2019 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. v časti možného 
porušenia povinností ustanovených v § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 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. 20-01/026: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1892/SO/2019      
(na vysielanie programu V ohni (dve epizódy) zo dňa 8. 11. 2019) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-01/16.024:  
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. 1892/SO/2019 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. 20-01/027: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1819/SO/2019      
(na vysielanie upút. na program Múmia zo dňa 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 20-01/17.025: 
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. 1819/SO/2019 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  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/028: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1847/SO/2019      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 24. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 20-01/18.026: 
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. 1847/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV 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. 20-01/029: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1887/SO/2019      
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 7. 11. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
         
Uznesenie č. 20-01/19.027:  
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. 1887/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV 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. 20-01/030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1855/SO/2019      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 28. 10. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/15  
 
 
 



Uznesenie č. 20-01/20.028:  
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.  
v súvislosti s tým, že dňa 28. 10. 2019 v čase o cca 9:46 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna 
sieň, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu, a  
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu.  

 
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. 20-01/031: 
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: 29. 1. 2020                   Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/032: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 27. 1. 2020                                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1894/SO/2019      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 11. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 20-01/21.029:  
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. 1894/SO/2019 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. 20-01/033: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1818/SO/2019      
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 19. 10. 2019)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-01/22.030:  
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. 1818/SO/2019 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. 20-01/034: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27. 1. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 23/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1867/M/2019 
(monitorované dni: 17. 10. 2019) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-01/23.031:  
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 § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
17. 10. 2019 mohol vysielať televíznu programovú službu 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. 
 
Úloha č. 20-01/035: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 24/  
SK č.: 1518/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2019 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 20-01/24.032:  
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 správneho 
konania č. 179/SKO/2020 C.E.N. s.r.o. (pôvodne správne konanie č. 1518/SKO/2019) 

 
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 apríl, máj a jún 
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 zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, 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 zdržala sa 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/036: 
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:  17. 2. 2020                             Z: PLO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 1515/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1205/SO/2019, 1207/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Zabijaci/8. 6. 2019, 9. 6. 2019, 
11. 6. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-01/25.033:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
176/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1515/SKO/2019) MAC TV s.r.o., 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa  8. 6. 2019 o cca 20:52 hod., 21:30 hod. 
a 21:51 hod. a taktiež dňa 9. 6. 2019 o cca 11:20 hod., 11:40 hod., 12:15 hod. a o 13:10 hod. upútavku 
na program Zabijaci, ktorá obsahovala výňatky z programu, znázorňujúce scény násilia, 
 

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



tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 9. 6. 2019 v čase cca o 20:39 hod a taktiež dňa 
11. 6. 2019 v čase cca o 21:45 hod. program Zabijaci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa: 

- § 1 ods. 1 písm a) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania (ďalej len „JSO“) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie 
krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, 

- § 1 ods. 1 písm. f) JSO sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho 
násilia alebo sexuálnymi deviáciami, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 
maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného 
pre vekovú skupinu maloletých do 15 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. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 16 000,- €, slovom šestnásťtisíc 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 zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



Úloha č. 20-01/037: 
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: 17. 2. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 27. 1. 2020                                          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 1511/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1236/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: C.S.I.: Kriminálka Las Vegas/12. 6. 2019/WAU  
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/109  
 
Uznesenie č. 20-01/26.034:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 173/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1511/SKO/2019) MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dňa 12. 6. 2019  v čase o cca 21:00 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,   
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne 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. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc 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. 20-01/039: 
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: 17. 2. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 27. 1. 2020                                          Z: PgO 

 
K bodu 27/  
SK č.: 1519/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 
2019 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: RD/3, RD/5 
 
Uznesenie č. 20-01/27.035:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 180/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1519/SKO/2019) Rozhlas a televízia Slovenska 

 
p o r u š i l 

 
I. povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 



 
že za mesiace apríl, máj a jún 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Patria a za 
mesiace apríl a jún 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín z času vysielania 
hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel, 

 
II. povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že za mesiac apríl 2019 v prípade programovej služby Rádio Patria nevyhradil z času vysielania 
vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-01/041: 
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: 17. 2. 2020                 Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ: 
 
28/ Rôzne  
 
1/ Projekty diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. z. 



 
 
Uznesenie č. 20-01/28-036-1:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný projekt Voľby 2020 vysielateľa MARKÍZA 
- SLOVAKIA, spol. s.r.o. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 8. 1. 2020. 
 
Uznesenie č. 20-01/28-036-2:  
Rada odročuje predvolebný projekt vysielateľa MAC TV s.r.o., doručený dňa 13. 1. 2020, na 
najbližšie zasadnutie Rady. 
 
2/ Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019 
 
Uznesenie č. 20-01/28-037:  
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu.  
 
Úloha č. 20-01/042: 
Kancelária Rady predloží na zasadnutie Rady dňa 12. 2. 2020 členom Rady zoznam zahraničných 
pracovných ciest Kancelárie Rady v roku 2019, v ktorom uvedie počet ciest, miesto konania, počet 
zúčastnených zamestnancov Kancelárie, prínos účasti Kancelárie Rady a finančné náklady 
zahraničných ciest.  
 
3/ Návrh plánovaných podujatí Rady na 1. polrok 2020 
 
Uznesenie č. 20-01/28-038:  
Rada zamieta organizovanie podujatia Platformy v kontexte volieb v SR plánovaného na 13. 2. 2020 a  
k ostatnym plánovaným podujatiam pre rok 2020 na najbližsie zasadnutie Rady Kancelária Rady 
predloží Rade detailnejšie informácie o téme, rozpočte a pozvaných hosťoch.   
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 1815/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.         číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 20-01/28-039:  
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 L-MEDIA s.r.o. vo 
veci možného porušenia ustanovenia § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným 
vysielaním rozhlasovej programovej služby Rádio LIPTOV prostredníctvom digitálneho terestriálneho 
vysielania bez licencie na digitálne vysielanie. 
 
 
Úloha č. 20-01/043: 
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: 29. 1. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-01/044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27. 1. 2020 Z: PLO 
 
5/ Schválenie Dohody o splátkach pohľadávky štátu č. 1/SK/2020 
Dlžník: PHONOTEX, spol. s. r.o. 



 
Uznesenie č. 20-01/28-040-1:  
Rada schvaľuje znenie Dohody o splátkach pohľadávky štátu č. 1/SK/2020. 
 
6/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RZŽ/7/2019 – správne konanie č. 1880/SKL/2019 
a s rozhodnutím RZŽ/9/2019 – správne konanie č. 1858/SKL/2019 
 
Uznesenie č. 20-01/28-040-2:  
Rada schvaľuje predložené znenie rozhodnutia. 
 
7/ Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby  
 
Úloha č. 20-01/045: 
Kancelária Rady predloží na najbližšie zasadnutie Rady akutálny stav vypracovania Dokumentácie 
pracovnej zdravotnej služby. 
 
8/ Vyplácanie cestovných náhrad členom Rady.  
 
Uznesenie č. 20-01/28-041:  
Rada schvaľuje vyplácanie cestovných náhrad vlastným motorovým vozidlom členom Rady v zmysle 
zákona dňom 15. 1. 2020.  
 
 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 15. 1. 2020 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu   
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak  
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová  
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