
Zápisnica č. 12/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 16. 6. 2021 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 844/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. číslo licencie: R/123 

 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 847/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio WOW, s.r.o. číslo licencie: R/113 

 

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 848/SL/2021) 

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

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 803/SO/2021      

(na vysielanie reklamy Nivea zo dňa 3. 4. 2021)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/144 

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 863/SO/2021      

(na vysielanie programu 2 na 1 zo dňa 14. 4. 2021)  

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 878/SO/2021      

(na vysielanie programu Majstrovský plán zo dňa 17. 4.  2021)  

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 781/SO/2021   

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 30.3.2021) 

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

  

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 766/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 3. 2021)  

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

 

 

 



10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 759/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21. 3. 2021/hlasitosť)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 986/SO/2021     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 5. 2021)  

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 875/SO/2021      

(na vysielanie programu K veci zo dňa 12. 4. 2021)  

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 924/SO/2021      

(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 28. 4. 2021)  

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 824/SO/2021      

(na vysielanie programu Na telo zo dňa 11. 4. 2021)  

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 801/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Za sklom, 1. séria, ep. 1. zo dňa 10. 3. 2021)  

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

  

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 881/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 4. 2021)  

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 777/SO/2021       

(na vysielanie programu Svadobná noc vo Vegas zo dňa 6. a 7. 3. 2021) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/15, TD/16 

 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 876/SO/2021       

(na vysielanie programu Mafstory – Milanko guvernérom zo dňa 24. 3. 2021) 

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

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 862/SO/2021                                            

(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 14 . 4. 2021) 

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

 

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 829/SO/2021      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 od 22. 11. 2020 do 21. 2. 2021)  

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

 



21/ SK č.: 680/SKO/2021 zo dňa 24. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 321/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Niečo na tej Mary je/26. 12. 2020/WAU 

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

 

22/ SK č.: 521/SKO/2021 zo dňa 27. 1. 2021 

     623/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 237/SO/2021, 308/SO/2021, 254/SO/2021, 284/SO/2021, 309/SO/2021) 

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

Súvislý záznam vysielania/deň/programová služba: V politike/8. 11., 6. 12. 2020/záznam vysielania zo 

dňa 12. 11. 2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod./TA3 

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

 

23/ SK č.: 401/SKO/2021 zo dňa 13. 1. 2021 

      679/SKO/2021 zo dňa 24. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1860/SO/2020, 358/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/15. 11. 2020, 8. 1. 2021/TV 

MARKÍZA 

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

 

24/ SK č.: 522/SKO/2021 zo dňa 27. 1. 2021 

     621/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

     624/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 262/SO/2021, 294/SO/2021, 292/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/17. 11., 20. 11. 2020/JOJ PLUS, WAU, 

JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/16,TD/109, 

TD/15 

 

25/ SK č.: 983/SKL/2021 zo dňa 30. 4. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie 

ÚK: PALONCA s.r.o.  číslo licencie: T/107 

 

26/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 864/M/2021  

(monitorovaný deň: 9. 4. 2021) 

Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                      číslo licencie: R/105, RD/22 

 

27/ Rôzne 

 

 

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

 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 457 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

 



Uznesenie č. 21-12/1. 439: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, sa uskutoční plánované rokovanie Rady 

dňa 16. 6. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 21-12/1.440: 

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 a zároveň 

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 21-12/1.441: 

Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 844/SL/2021) 

 



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

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. číslo licencie: R/123 

 

Uznesenie č. 21-12/2.442:  

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 Rádio Rebeca, 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 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, 

na ktoré mu bola pridelená. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/458: 

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: 30. 6. 2021                    Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 847/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113 

 

Uznesenie č. 21-12/3.443:  

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 Rádio WOW 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 frekvencií 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 88,3 MHz 

Púchov a 104,4 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



 

Úloha č. 21-12/459: 

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: 30. 6. 2021                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/460: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 

T: 28. 6. 2021                                  Z: PLO 

 

K bodu 4/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 848/SL/2021) 

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

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

 

Uznesenie č. 21-12/4.444:  

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 FM media 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 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu 

bola pridelená. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/461: 

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: 30. 6. 2021                   Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/462: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 28. 6. 2021                                  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-12/4.445:  

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. 848/SL/2021 smerujúcu voči 

spoločnosti FM media s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  

č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa možného nevyužívania frekvencie 89,8 MHz Prešov za 

neopodstatnenú. 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/463: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 803/SO/2021      

(na vysielanie reklamy Nivea zo dňa 3. 4. 2021)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/144 

 

Uznesenie č. 21-12/5.446:  

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. 803/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby Jojko 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/464: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 863/SO/2021      

(na vysielanie programu 2 na 1 zo dňa 14. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/6.447:  

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. 863/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/465: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 878/SO/2021      

(na vysielanie programu Majstrovský plán zo dňa 17. 4.  2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/7.448:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 17. 4. 2021 v čase o cca 16:38 hod. program Majstrovský plán, 

ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 

uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/466: 

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: 30. 6. 2021 Z: PLO 

 

 



Úloha č. 21-12/467: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 28. 6. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 781/SO/2021   

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 30.3.2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-12/8.449:  

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. 781/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/468: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 766/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 3. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/9.450:  

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. 766/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/469: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 759/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21. 3. 2021/hlasitosť)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/10.451:  

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. 759/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/470: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 986/SO/2021     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 5. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/11.452:  

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. 986/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/471: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 875/SO/2021      

(na vysielanie programu K veci zo dňa 12. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/12.453:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona   

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 12. 4. 2021 v čase o cca 18:29 hod. odvysielal na rozhlasovej 

programovej službe Rádio Slovensko program K veci, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti 

informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby. 

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková proti 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková proti 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/472: 

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: 30. 6. 2021  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/473: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  

T: 28. 6. 2021           Z: PgO 

       

 



K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 924/SO/2021      

(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 28. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/13.454:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona  

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Dvojka odvysielal dňa 28. 4. 2021 o cca 

22:08 hod. program Do kríža, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 

politicko-publicistického programu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková proti 

Holeštiak proti 

Izrael  proti 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/474: 

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: 30. 6. 2021  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/475: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  

T: 28. 6. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 824/SO/2021      

(na vysielanie programu Na telo zo dňa 11. 4. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/14.455:  

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. 824/SO/2021 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 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/476: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 801/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Za sklom, 1. séria, ep. 1. zo dňa 10. 3. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/15.456:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 10. 3. 2021 v čase o cca 21:32 hod. program Za sklom, ktorý 

označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 

Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/477: 

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: 30. 6. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/478: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 28. 6. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 881/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 4. 2021)  

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



Uznesenie č. 21-12/16.457:  

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. 881/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť 

podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/479: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 777/SO/2021       

(na vysielanie programu Svadobná noc vo Vegas zo dňa 6. a 7. 3. 2021) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: TD/15, TD/16 

 

Uznesenie č. 21-12/17.458:  

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. 777/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu programových služieb JOJ a JOJ PLUS, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  proti 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

 

 

Úloha č. 21-12/480: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                          Z: PgO 



K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 876/SO/2021       

(na vysielanie programu Mafstory – Milanko guvernérom zo dňa 24. 3. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-12/18.459:  

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 dňa 

24. 3. 2021 o cca 22.47 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Milanko guvernérom, ktorý 

označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 

Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/481: 

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: 30. 6. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/482: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 28. 6. 2021                   Z: PgO 
             

K bodu 19/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 862/SO/2021                                            

(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 14 . 4. 2021) 

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

 

Uznesenie č. 21-12/19.460:  

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. 862/SO/2021 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 

podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/483: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                            Z: PgO 
 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 829/SO/2021      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 od 22. 11. 2020 do 21. 2. 2021)  

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

 

Uznesenie č. 21-12/20.461:  

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. 829/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/484: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

SK č.: 680/SKO/2021 zo dňa 24. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 321/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Niečo na tej Mary je/26. 12. 2020/WAU 

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

 

Uznesenie č. 21-12/21.462:  

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. 

680/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona  

č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 270/1995 Z. z.“) 

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe WAU dňa 26. 12. 2020 v čase o cca 20:12 hod. odvysielal program 

Niečo na tej Mary je, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 

31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný s predmetným dabingom na území Slovenskej republiky 

po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 

270/1995 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 2  

písm. k) 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***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 



Úloha č. 21-12/485: 

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: 16. 7. 2021                    Z: PLO 
 

Úloha č. 21-12/486: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 6. 2021                    Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

SK č.:  521/SKO/2021 zo dňa 27. 1. 2021 

 623/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 237/SO/2021, 308/SO/2021, 254/SO/2021, 284/SO/2021, 309/SO/2021) 

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

Súvislý záznam vysielania/deň/programová služba: V politike/8. 11., 6. 12. 2020/záznam vysielania zo 

dňa 12. 11. 2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod./TA3 

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

 

Uznesenie č. 21-12/22.463:  

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 správnych konaní č.  

521/SKO/2021 a 623/SKO/2021 C.E.N. 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 V politike odvysielaného na 

programovej službe TA3 dňa 8. 11. 2020 v čase o cca 11:00 hod a súvislý záznam vysielania 

programovej služby TA3 zo dňa 12. 11. 2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a taktiež súvislý 

záznam vysielania programu V politike odvysielaného dňa 6. 12. 2020 v čase o cca 11:00 hod. na 

programovej službe TA3 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov 

vysielania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček 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. 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***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/487: 

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: 16. 7. 2021                    Z: PLO 

 

K bodu 23/ 

SK č.:  401/SKO/2021 zo dňa 13. 1. 2021 

 679/SKO/2021 zo dňa 24. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1860/SO/2020, 358/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/15. 11. 2020, 8. 1. 2021/TV 

MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 21-12/23.464:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

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

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní  

č.  401/SKO/2021 a č. 679/SKO/2021 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

1) že dňa 15. 11. 2020 v čase cca o 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV 

MARKÍZA program Televízne noviny a v rámci neho príspevok Zakázali im poľovačky, 

obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe odvysielania obrazov lovu 

a odstrelu diviakov v čase o cca 19:52:58 hod., 19:53:33 hod., 19:53:37 hod., 19:53:56 hod. a o 

cca 19:54:05 hod. bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce 

zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 

vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 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, 

2) že dňa 15. 11. 2020 v čase cca o 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV 

MARKÍZA program Televízne noviny a v rámci neho príspevok Utrácajú milióny noriek, 

obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe odvysielania obrazov tisícok 

usmrtených noriek a spracovávania ich mŕtvych tiel na farme v Dánsku v čase o cca 19:54:27 

hod., 19:54:40 hod., 19:54:52 hod., 19:54:59 hod., 19:55:59, 19:56:10 hod. a o cca 19:56:18 

hod. bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú 

vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 vyhlášky 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 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, 

3) že dňa 8. 1. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA 

program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Násilnosti v Kapitole majú päť 

obetí obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe zobrazenia streľby 

policajta s následkom usmrtenia protestujúcej civilistky v čase o cca 19:34:11 hod. bez 

príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre 

maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 vyhlášky Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky 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, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - pokutu, určenú 

podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur.  

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 

sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/488: 

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: 16. 7. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-12/489: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 28. 6. 2021                         Z: PgO 

 

K bodu 24/ 

SK č.: 522/SKO/2021 zo dňa 27. 1. 2021 

     621/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

     624/SKO/2021 zo dňa 10. 2. 2021 

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

(Sťažnosť č. 262/SO/2021, 294/SO/2021, 292/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/17. 11., 20. 11. 2020/JOJ PLUS, WAU, JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/16,TD/109, 

TD/15 

 

Bod sa odročuje. 

 

Úloha č. 21-12/490: 

Kancelária Rady predloží bod na najbližšie zasadnutie Rady. 

T: 1. 7. 2021                          Z: PLO 

 

K bodu 25/ 

SK č.: 983/SKL/2021 zo dňa 30. 4. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie 

ÚK: PALONCA s.r.o.  číslo licencie: T/107 

 

Uznesenie č. 21-12/25.465:  

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. 983/SKL/2021 zo dňa 30. 4. 2021 posúdila oznámenie 

o zmene licencie č. T/107 účastníka konania 

 

PALONCA s.r.o. 

Plavnica 121 

065 45 Plavnica 

 

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/107 nasledovne: 

 

Meno držiteľa licencie sa mení na „PALONCA s.r.o.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/491: 

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: 16. 7. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 26/ 

Kontrolný monitoring 

Správa č. 864/M/2021  

(monitorovaný deň: 9. 4. 2021) 

Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                            číslo licencie: R/105, RD/22 

 

Uznesenie č. 21-12/26.466:  

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 EUROPA 2, a.s. vo 

veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 9. 4. 2021 v čase 

o cca 16:02 hod. – 19:00 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros na 

Europe 2, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s 

podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

 



Úloha č. 21-12/492: 

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: 30. 6. 2021 Z: PLO 

 

27/ Rôzne  

 

1/ Čerpanie rozpočtu 

 

Uznesenie č. 21-12/27.467:  

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 5. 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

2/ Informácia z rokovania vo Výbore pre média NRSR  

 

3/ Informácia z rokovania so š.t. Ministerstva kultúry R. Kutašom 

 

4/ Prehľad stavu novopridelených frekvencií  

 

5/ Návrh na stretnutie so zástupcami Komm Austria  

 

6/ Návrh mimoriadnych odmien 

 

Uznesenie č. 21-12/27.468: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 

schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR 

SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien členom Rady vo výške 

jedennásobku mesačnej odmeny: 

 Za práce spojené s vypracovaním Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti 

Rady  pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 pre: 

 PhDr. Marta Danielová 

 Mgr. György Batta 

 Mgr. Anikó Dušíková 

 PhDr. Pavol Holeštiak  

 Andrea Cocherová 

 Mgr. Katarína Začková  

 Mgr. Pavel Izrael, PhD.  

 Za práce spojené s uskutočneným výberovým konaním vo veci udelenia/zmeny licencií na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa konalo v dňoch 01. - 02. jún 2021 pre: 

o Ing. Andrej Zmeček 

o Ivan Bindas 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/493: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 

uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac jún 2021.  

T: 9. 7. 2021 

 

Uznesenie č. 21-12/27.469: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 

dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady vo výške jedennásobku mesačného platu. Odmena bude 

vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-12/494: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  

T: 9. 7. 2021 

 

7/ Smernica pre riadenie bezpečnostných incidentov 

 

Uznesenie č. 21-12/27.470:  

Rada schvaľuje Smernicu politiky riadenia bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných 

údajov v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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



 

 

V Bratislave dňa 16. 6. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

 


