
Zápisnica č. 12/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2020  v sídle Rady 

pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 866/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1151/SO/2020      
(na vysielanie programu Krtko zo dňa 26., 28. a 30. 4. 2020)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: TD/2 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1091/SO/2020      
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti - Travestita, Gandža z dní 20. a 21. 4. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 913/SO/2020      
(na vysielanie programu Ranné noviny z dní 19. a 20. 3. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1090/SO/2020     
(na vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz zo dňa 18. 4. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1085/SO/2020     
(na vysielanie zo dňa 16. 4. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1125/SO/2020     
(na vysielanie programu V politike zo dňa 3. 5. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1161/SO/2020      
(na vysielanie programu Tajná misia zo dňa 9. 5. 2020)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1124/SO/2020     



(na vysielanie upútavky na program Mechanik zabijak z dní 1. - 7. 5. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1093/SO/2020     
(na vysielanie upútavky na program John Wick zo dňa 17. 4. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1160/SO/2020     
(na vysielanieprogramu Správy zo dňa 8. 5. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1092/SO/2020     
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou zo dňa 18. a 19. 4. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/109 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1117 a 1118/SO/2020     
(na vysielanie programov Televízne noviny, Krimi a Noviny zo dňa 26. 4. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
                   MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1195/SO/2020     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 5. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
         
16/ SK č.: 765/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1966/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/Istanbulský dohovor, 
Poslanci NR odmietajú Istanbulský dohovor, Prečo vznikol Istanbulský dohovor/28. 11. 2019/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                číslo licencie: TD/1 
 
17/ SK č.: 901/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020 
Doplnenie: Správa č. 851/M/2020 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kronika/príspevok o prieskume volebných preferencií 
agentúry MVK/10. 2. 2020/Rádio Patria 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                číslo licencie: RD/5 
 
18/ SK č.: 667/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1964/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Robošváb/28. 11. 2019/ŤUKI 
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: TD/148 
 
19/ SK č.: 761/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1917/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: vysielanie zo dňa 15. 11. 2019 v čase od 17:00 hod. 
do 20:00 hod./TV Nové Zámky 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.             číslo licencie: TD/24 
 
20/ SK č.: 549/SKL/2020 zo dňa 15. 1. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1817/SL/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z., § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 220/2007 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: nedodaný súvislý záznam z dní 29. 9. 2019 až 28. 10. 
2019/ukončenie terestriálneho vysielania bez oznámenia Rade/Západoslovenská televízia 
ÚK:  Západoslovenská televízia  s.r.o.                         číslo licencie: TD/150 
 
21/ SK č.: 762/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1988/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Roma Spirit, Čavalenky/5. 12. 2019/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska   číslo licencie: TD/2 
    
22/ SK č.: 834/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 423/SO/2020 a č. 428/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Santa je stále úchyl!/Sám doma/Krampus: Choď do 
čerta/Sám doma 2/21. 12. 2019, 23. 12. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 
 
NEVEREJNÉ: 
 
23/ SK č.: 1145/SKL/2020 zo dňa 4. 5. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.   číslo licencie: T/237 
 
24/ SK č.: 1176/SKL/2020 zo dňa 4. 5. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.   číslo licencie: T/224 
 
25/ SK č.: 873/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: GAYA, s.r.o.  
 
26/ SK č.: 1034/SKL/2020 zo dňa 16. 3. 2020 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: BBX s.r.o.  
 
27/ SK č.: 1130/SKL/2020 zo dňa 15. 4. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/202 
 
28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.ticketportal.sk/video 
Oznámenie č. 988/AMS/2020 
Prevádzkovateľ: TICKETPORTAL SK, s. r. o. 
 
29/ Rôzne   



 
1/ SK č.: 1043/SKL/2020 zo dňa 3. 4. 2020 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.  číslo licencie: T/210 
 
 

***************** 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 528 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 20-12/1.511:   
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 
17. 6. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 
 
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. 20-12/1.512: 
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  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. 20-12/1.513: 
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. 
 
K bodu 2/  
SK č.: 866/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016 
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
       
Uznesenie č. 20-12/2.514:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. o) 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 žiadosť zo dňa 7. 12. 2016 o udelenie 
výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z.  posudzovanú v rámci správneho konania 
č. 866/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. 
 

z a m i e t a 
 
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. 20-12/529: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 17. 7. 2020                 Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1151/SO/2020      
(na vysielanie programu Krtko zo dňa 26., 28. a 30. 4. 2020)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-12/3.515:  
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. 1151/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Dvojka 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. 20-12/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1091/SO/2020      
(na vysielanie programu Rodinné záležitosti - Travestita, Gandža z dní 20. a 21. 4. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
          
Uznesenie č. 20-12/4.516:  
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 dňa 20. 4. 2020 
v čase o cca 13:52 hod. a dňa 21. 4. 2020 v čase o cca 5:33 hod. odvysielal v rámci televíznej 
programovej služby JOJ PLUS program Rodinné záležitosti – Travestita, Gandža (E 15), 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. 20-12/531: 
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: 1. 7. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-12/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 29. 6. 2020 Z: PgO 
 



K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 913/SO/2020      
(na vysielanie programu Ranné noviny z dní 19. a 20. 3. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-12/5.517: 
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. 913/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. 20-12/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1090/SO/2020     
(na vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz zo dňa 18. 4. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-12/6.518: 
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. 1090/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. 20-12/534: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1085/SO/2020     
(na vysielanie zo dňa 16. 4. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 20-12/7.519:  
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. 1085/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. 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. 20-12/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 8/   
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1125/SO/2020     
(na vysielanie programu V politike zo dňa 3. 5. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
   
Uznesenie č. 20-12/8.520:  
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. 1125/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe TA3, vysielateľa C.E.N. 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. 20-12/536: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1161/SO/2020      
(na vysielanie programu Tajná misia zo dňa 9. 5. 2020)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-12/9.521:  
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. 1161/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 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. 20-12/537: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1124/SO/2020     
(na vysielanie upútavky na program Mechanik zabijak z dní 1. - 7. 5. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
   
Uznesenie č. 20-12/10.522:  
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 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 1. 5. 2020 o cca 22:20:43 hod., dňa 2. 5. 2020 o cca 20:05:00 hod., dňa 3. 5. 2020 o cca 
20:04:10 hod., dňa 4. 5. 2020 o cca 19:08:36 hod., dňa 5. 5. 2020 o cca 21:20:21 hod., dňa 6. 5. 2020 



o cca 19:39:33 hod. a dňa 7. 5. 2020 o cca 19:41:15 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby DAJTO upútavku na program Mechanik zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, 
na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. 
 
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. 20-12/538: 
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: 1. 7. 2020                          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-12/539: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1093/SO/2020     
(na vysielanie upútavky na program John Wick zo dňa 17. 4. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
  
Uznesenie č. 20-12/11.523:  
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. 1093/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. 20-12/540: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 



 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1160/SO/2020     
(na vysielanie programu Správy zo dňa 8. 5. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 20-12/12.524: 
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. 1160/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe TA3, vysielateľa C.E.N. 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. 20-12/541: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1092/SO/2020     
(na vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou zo dňa 18. a 19. 4. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 20-12/13.525: 
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. 1092/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. 20-12/542: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1117 a 1118/SO/2020     
(na vysielanie programov Televízne noviny, Krimi a Noviny zo dňa 26. 4. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
                   MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
   
Uznesenie č. 20-12/14.526: 
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. 1117/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. 
 
Uznesenie č. 20-12/14.527:  
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. 1118/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. 20-12/543: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 29. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1195/SO/2020     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 5. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 20-12/15.528: 
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. 1195/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 5. 2020 
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. 20-12/544: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 29. 6. 2020                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-12/15.529: 
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. v súvislosti s tým, že dňa 25. 5. 2020 v čase o cca 17:31 hod. odvysielal 
v rámci programovej služby DAJTO doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím k programu Dva a pol chlapa, 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. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím.  

 
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. 20-12/545: 
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: 1. 7. 2020 Z: PLO 
 
 



Úloha č. 20-12/546: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 29. 6. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 765/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1966/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/Istanbulský dohovor, 
Poslanci NR odmietajú Istanbulský dohovor, Prečo vznikol Istanbulský dohovor/28. 11. 2019/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-12/16.530:  
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. 765/SKO/2020 
vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
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. 20-12/547: 
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: 3. 7. 2020                           Z: PLO 
 
Úloha č. 20-12/548: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 7. 2020                                 Z: PgO 
 
K bodu 17/  
SK č.: 901/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020 
Doplnenie: Správa č. 851/M/2020 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kronika/príspevok o prieskume volebných preferencií 
agentúry MVK/10. 2. 2020/Rádio Patria 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                číslo licencie: RD/5 
 
 



Uznesenie č. 20-12/18.531: 
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. 901/SKO/2020 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby Rádio Patria odvysielal dňa 10. 2. 2020 v čase o cca 17:30 hod. 
v programe Kronika príspevok o prieskume volebných preferencií agentúry MVK, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že účastník konania 
v rámci predmetného príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumu volebných preferencií 
v súvislosti s parlamentnými voľbami 2020, nezverejnil výsledky preferencií všetkých politických 
subjektov, ktoré v týchto voľbách kandidovali, 
 
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. 20-12/549: 



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 17. 7. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 667/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1964/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Robošváb/28. 11. 2019/ŤUKI 
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: TD/148 
 
Uznesenie č. 20-12/18.532: 
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. 
667/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Robošváb odvysielaného na 
programovej službe ŤUKI dňa 28.11.2019 v čase o cca 13:55 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. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa     
§ 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 



Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-12/550: 
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. 7. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 19/  
SK č.: 761/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1917/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: vysielanie zo dňa 15. 11. 2019 v čase od 17:00 hod. 
do 20:00 hod./TV Nové Zámky 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.             číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 20-12/19.533:  
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. 
761/SKO/2020 Novocentrum Nové Zámky a.s. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Nové Zámky zo 
dňa 15. 11. 2019 v čase od 17:00 do 20:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
tohto záznamu vysielania, 
 
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. 20-12/551: 
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. 7. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 549/SKL/2020 zo dňa 15. 1. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1817/SL/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z., § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 220/2007 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: nedodaný súvislý záznam z dní 29. 9. 2019 až 28. 10. 
2019/ukončenie terestriálneho vysielania bez oznámenia Rade/Západoslovenská televízia 
ÚK:  Západoslovenská televízia  s.r.o.                         číslo licencie: TD/150 
 
Uznesenie č. 20-12/20.534: 
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. 549/SKL/2020 
vedené voči vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2007 Z.z., 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. 20-12/552: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 1. 7. 2020                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 20-12/20.535: 
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. 549/SKL/2020 Západoslovenská televízia, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie celodenný súvislý záznam vysielania programovej služby 
Západoslovenská televízia z dní 29. 9. 2019 až 28. 10. 2019 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-12/553: 
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. 7. 2020                   Z: PLO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 762/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1988/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Roma Spirit, Čavalenky/5. 12. 2019/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-12/21.536:  
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. 762/SKO/2020 
vedené voči vysielateľov Rozhlas a televízia Slovensko, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 

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. 20-12/554: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 17. 7. 2020                          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-12/555:  
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o výsledku prešetrenia sťažností. 
T: 29. 6. 2020                                   Z: PgO 
 
K bodu 22/  
SK č.: 834/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 423/SO/2020 a č. 428/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: Santa je stále úchyl!/Sám doma/Krampus: Choď do 
čerta/Sám doma 2/21. 12. 2019, 23. 12. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-12/22.537:  
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.  
834/SKO/2020 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal 
1. dňa 21. 12. 2019 v čase o cca 22:42 hod. program Santa je stále úchyl! označený ako 

nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, ktorému predchádzal program 
Sám doma, označený  ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, 

2. dňa 23. 12. 2019 v čase o cca 22:49 hod. program Krampus: Choď do čerta! označený ako 
nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma 2, 
označený  ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, 

čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej 
služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 
ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 
audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov 
alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania, podľa ktorého po odvysielaní 
programu klasifikovaného ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa nezaraďujú 
programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov, vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov alebo ako 
nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, 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. 5 písm. d) 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 proti 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  proti 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-12/556: 
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. 7. 2020                 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-12/557: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 29. 6. 2020                                 Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 23/  
SK č.: 1145/SKL/2020 zo dňa 4. 5. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.   číslo licencie: T/237 
 
Uznesenie č. 20-12/23.538:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1145/SKL/2020 zo dňa 4. 5. 2020, 
podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/237 na 
televízne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
Kabel TV Močenok, s.r.o.  
Sv. Gorazda 631/84  
951 31 Močenok     
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 

 
mení 

 



licenciu č. T/237 nasledovne: 
 
Článok  I., body 5 a 6 sa menia a znejú: 
„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1145/SKL/2020-2 zo dňa 21. 5. 2020): 
 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 30 % 
Programy – min. 70 % (z toho preberaný program – 0 % ) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 16,8 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 12% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 32,4 % 
Zábavné programy – 12 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 2,8 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 24 %  
 

6.  Podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme: 31,6 %“     
 
Úloha č. 20-12/558: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1145/SKL/2020 a zašle 
ho účastníkovi konania, Kabel TV Močenok, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 17. 7. 2020                     Z: PLO 
 
K bodu 24/  
SK č.: 1176/SKL/2020 zo dňa 4. 5. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.   číslo licencie: T/224 
 
Uznesenie č. 20-12/24.539:  
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. 1176/SKL/2020 zo dňa 4. 5. 2020 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/224 účastníka konania 
 
MV Média, s.r.o. 
Petrovianska 266/34 
080 05 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 



licenciu č. T/224 nasledovne: 
 
sídlo spoločnosti sa mení a znie: 
„MV Média, s.r.o. 
Petrovianska 266/34 
080 05 Prešov“ 
 
Čl. II. sa mení a znie: 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb 
a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 19. 5. 2020, spisová značka: RPO-374273/2020, Id 
v zdrojovom registri: 4126417, registračný úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo 
Sro/21740/V, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 
19. 5. 2020, spisová značka: RPO-374273/2020, Id v zdrojovom registri: 4126417, registračný 
úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/21740/V.“ 

 
Úloha č. 20-12/559: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 17. 7. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 873/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: GAYA, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 20-12/25.540:  
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. 873/SKL/2020 zo dňa 12. 3. 2020, posúdila 
žiadosť o udelenie registrácie retransmisie doručenú účastníkom konania 
 
 
GAYA, s.r.o. 
P. O. Hviezdoslava 23B 
036 01 Martin 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/372 
 
za nasledovných podmienok: 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

- hlavná stanica: OSBD Martin, Kozmonautov 35, 036 01 Martin 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom IPTV, OTT 

   



 2. Územný rozsah retransmisie: 
a) IPTV: Martin, Vrútky, Turčianske Teplice 
b) OTT: Slovenská republika 

 
3.  Počet  prípojok: 
a) IPTV – 18 
b) OTT – 3 

                  
4. Ponuka programových služieb:   
    základný súbor:  

televízne programové služby: 
Jednotka, Dvojka, Trojka, TV LUX, TV Turiec 

 
Úloha č. 20-12/560: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 873/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17. 7. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 1034/SKL/2020 zo dňa 16. 3. 2020 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: BBX s.r.o.  
 
Uznesenie č. 20-12/26.541:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1034/SKL/2020 zo dňa 13.3.2020, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
BBX s.r.o 
Kpt. O. Jaroša 3, 
974 11 Banská Bystrica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/373 
 
za nasledovných podmienok : 
 
„1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: Na Karlove 25, 974 01  Banská Bystrica 
     - retransmisia je vykonávaná prostredníctvom IPTV“ 
   

„2.  Územný rozsah retransmisie:  
- pre spôsob šírenia IPTV: Slovenská republika“ 
 
„3.  Počet prípojok: 650“ 
 



„4.  Ponuka programových služieb:   
 
     televízne programové služby:    
      

Základný balík: Jednotka, Dvojka, TV JOJ, JOJ Plus, WAU, TA3, Rik, Šlágr TV, TV Lux, TV  
        Noe, TV Hronka, TV 8, France 24 

 
Športový balík 1: Arena Šport 1 
 
Športový balík 2: Arena Šport 1 HD, Arena Šport 2 HD 
 
rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio_FM,  

     Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Klasika,  
     Rádio Litera, Rádio Junior.“  

 
II.  

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 1034/SKL/2020 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v časti týkajúcej sa 
ponuky programových služieb TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO, ČT1, ČT2, ČT24, Prima Plus, Nova 
Internaional, Óčko, Óčko Star, Retro Music, Sat, ZDF, Russia Today, SAT 1, PRO 7, N24, M1, M 2, 
Duna, LALA TV, Minimax, Nickelodeon, Jim Jam, Kika, JOJ Cinema HD, Film+, CS Film/ CS 
Horor, AMC, CS Mystori, CS History, Nacional Geographik HD, Nat Geo Wild HD, Fishing & 
Hunting, Mňam TV, Senci, Dorcel HD, AutoMotorŠport HD, Nova Šport 1 HD, Nova Šport 2 HD, 
Cinema Investrigation, History, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Travel XP, Filmbox 
Premium, Filmbox Extra, Filmbox plus, Filmbox Family, DocuBox, FightBox, FashionBox, EroXXX, 
z dôvodu že účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky 
svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Úloha č. 20-12/561: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o registrácii retransmisie v SK č. 1034/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi konania (spol. BBX, s.r.o.) 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 17. 7. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 1130/SKL/2020 zo dňa 15. 4. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/202 
 
Uznesenie č. 20-12/27.542:  
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. 1130/SKL/2020 zo dňa 15. 4. 2020, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/202 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb účastníka konania 
 
TV Štrba, s.r.o. 
Hlavná 188/67 
059 38 Štrba 
 



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/202 nasledovne: 

 
Bod 4 sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby: 
základná ponuka: Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, 

DAJTO, TA3, JOJ, JOJ PLUS, WAU, VIVA, PRO7, 
SENZI, Nova International, Prima PLUS, Nova Sport 1, 
Nova Sport 2, ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2“ 

 
Úloha č. 20-12/562: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17. 7. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 28/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby www.ticketportal.sk/video 
Oznámenie č. 988/AMS/2020 
Prevádzkovateľ: TICKETPORTAL SK, s. r. o. 
 
Uznesenie č. 20-12/28.543:  
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Ticketportal SK, s. r. o., doručené dňa 31. 3. 2020 
a doplnené dňa 13. 5. 2020, o prevádzkovaní služby Ticketportal VIDEO/LIVE, prevádzkovanej na 
internetovej stránke https://www.ticketportal.sk/video a prijíma ho ako oznámenie o vysielaní 
prostredníctvom internetu, vzhľadom na to, že vysielanú službu je možné považovať za programovú 
službu vysielanú výlučne prostredníctvom internetu. 
 
Úloha č. 20-12/563: 
Kancelária Rady upovedomí prevádzkovateľa Ticketportal SK, s. r. o. o vybavení jeho oznámenia 
doručeného dňa 31. 3. 2020, doplneného dňa 13. 5. 2020 a zaevidovaného pod. č. 988/AMS/2020-4. 
T: 29. 6. 2020               Z: PgO 
 
29/  Rôzne   
 
1/ SK: 1043/SKL/2020 zo dňa 2. 4. 2020 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č T/210 na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s. 
  
Uznesenie č. 20-12/29.544:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1043/SKL/2020  
zo dňa 2. 4. 2020  podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. T/210, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„účastník konania“): 
 



Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28 
817 62 Bratislava  
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

predlžuje platnosť licencie č. T/210  na televízne vysielanie do 12. 8. 2032 
 

a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/210/2008 zo dňa 3. 6. 2008 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov:  
 

„I.            
 
1. Názov programovej služby: Magio Infokanál 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o dvanásť rokov a 

platnosť licencie končí dňom 12. 8. 2032 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne/168 hodín v týždni   
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie  
6. Spôsob vysielania:  vysielanie prostredníctvom KDS 

 
II. 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 3. 6. 2020, spisová značka: RPO-386153/2020, Id v zdrojovom registri: 
224006, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B, 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 3. 6. 2020, spisová 
značka: RPO-386153/2020, Id v zdrojovom registri: 224006, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sa/2081/B 
 

III. 
 
1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1043/SKL/2020-3 zo dňa 8. 6. 2020) 
 

a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – 100 % 
Programy - min. 0% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 0 %   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 



    2.2 ostatná publicistika - 0 %  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 
 

2. Podiel preberaného program od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %  

 
3. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0 %  
 
4. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0% 
 
5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
6. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD/DVD v zodpovedajúcej kvalite 
 
6.  Špecifikácia stránok verejnej komunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej 
služby: nevysiela 
 
7. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 

IV. 
 

Programová služba je vysielaná prostredníctvom technického zariadenia spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, držiteľa registrácie retransmisie č. TKR/255  
 
Úloha č. 20-12/564: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1043/SKL/2020 zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Slovak Telekom, a.s a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17. 7. 2020          Z: PLO  
 
2/ List pre členov Rady od Asociácie nezávislých producentov zo dňa 11. 6. 2020 
 
Uznesenie č. 20-12/29.545:  
Rada berie na vedomie projekt Asociácie nezávislých producentov týkajúci sa vysielania televíznej 
kampane s názvom IDEM DO KINA a interpretáciu príslušnej legislatívy obsiahnutú v projekte bude 
zohľadňovať vo svojej aplikačnej praxi. 
 
3/ Čerpanie rozpočtu k 31. 5. 2020 
 
Uznesenie č. 20-12/29.546:  
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 5. 2020. 
 
 



 V Bratislave dňa 17. 6. 2020 
 
 
               PhDr. Marta Danielová 
          predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu  
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overovateľ: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
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