
  Zápisnica č. 14/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 8. 2020  

o 9:30 hod.v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová  
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1277/SO/2020     
(na vysielanie programu Súdna sien – Zaslepený blázon zo dňa 20. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1288/SO/2020     
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 9., 11. a 17. 6. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1256/SO/2020      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 10. 5. 2020)  
Vysielateľ: RTVS     číslo licencie: TD/1; na základe zákona 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1314/SO/2020      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 16. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1269/SO/2020      
(na vysielanie rtvkrea.sk zverejnené dňa 1. 6. 2020)  
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r. o.     AVMS 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1356/SO/2020     
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 9. a 30. 5. 2020 a noviny.sk) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1296/SO/2020      
(na vysielanie programovej služby  Kysucké televízne vysielanie (KTV) zo dňa 8. a 10. 6. 2020)  
Vysielateľ: OTS, s.r.o.       číslo licencie: T/101 
  
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1375/SO/2020     
(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 30. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1321/SO/2020      
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 17. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS     číslo licencie: TD/1; na základe zákona 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1276/SO/2020      
(na vysielanie programu Extrémne prípady z dní 13. a 14. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1285/SO/2020      
(na vysielanie programu Správy RTVS  z dní 21., 22. a 23. 4. 2020)  
Vysielateľ: RTVS    číslo licencie: TD/1; RD/1na základe zákona 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1254/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program Jack Reacher 2:Nevracaj sa z dní 20., 21.  22. 5. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1281/SO/2020      
(na vysielanie programu Skryté čísla zo dňa 17. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1287/SO/2020      
(na vysielanie zo dňa 8. 6. 2020/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/SO/2020     
(na vysielanie programu Sme doma (maďarský magazín) zo dňa 17. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1286/SO/2020     
(na vysielanie programu Domáca škola zo dňa 29. 5. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1341/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program Ochranca zabijak zo dňa 28. 6. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1278/SO/2020     
(na vysielanie programu Taken – Posadnutý pomstou (S I., E 9. a 10.) zo dňa 3. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1280/SO/2020     
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 6. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1275/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program 96 hodín: Zúčtovanie zo dňa 29. 5. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1302/SO/2020     
(na vysielanie programu  Kopačky  zo dňa 14. 6. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219,TD/16 
 
23/ SK č.: 895/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 425/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Matky Rebelky: Šťastné a veselé/20. 12. 2019/JOJ 
PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
24/ SK č.: 894/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 431/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Trnavská novéna/16. 11. 2019/TV LUX 
ÚK: TV LUX s.r.o.                  číslo licencie: T/207, TD/94 
 
25/ SK č.: 898/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 432/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: nedodal Rade súvislý záznam vysielania v čase od 
11:00 hod. do 14:00 hod./1. 1. 2020/Dvojka  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/2 
 
26/ SK č.: 826/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 526/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/23. 3. 2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: TD/15 
 
27/ SK č.: 1050/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 538/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Vojak 4: Pohyblivý cieľ/13. 1. 2020/JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
28/ SK č.: 900/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 437/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované upútavky/komunikát/deň/programová služba: Tokarev, Nezničiteľní 3/komunikát 
obsahujúci zostrih športových výkonov/28. 12. 2019/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/47  
 



29/ SK č.: 891/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 442/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/JSO/deň/programová služba: Kolonáda/7. 1. 2020/Jednotka  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 
 
30/ SK č.: 892/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 432/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Loli paradička/30. 12. 2019/Dvojka  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/2 
 
31/ SK č.: 893/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 441/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dámska jazda /2. a 5. 1. 2020/JOJ, JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16 
 
32/ SK č.: 897/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 540/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Taken - Posadnutý pomstou II (Epizóda 3, Séria 
2)/11. 1. 2020/WAU  
ÚK: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/109 
 
33/ SK č.: 896/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 483/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ RTVS spúšťa dramatický 
seriál Hniezdo/11. 1. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/1 
 
34/ SK č.: 899/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 514/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/vysielanie/deň/programová služba: Príliš osobná známosť/reklamné šoty 
v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod./16. 1. 2020/WAU  
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/109 
 
35/ SK č.: 967/SKO/2020 zo dňa 25. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 435/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Novoročný príhovor primátora/2. 1. 2020/TV Mistral 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce  číslo licencie: TD/90 
 
NEVEREJNÉ 
 
36/ SK č.: 1428/SKL/2020 zo dňa 16. 7. 2020 



Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.    číslo licencie: R/99 
 
37/ SK č.: 1363/SKL/2020 zo dňa 30. 6. 2020 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: T.W. Rádio  s.r.o.                                       číslo licencie: R/90, R/140, RD/21  
 
38/ SK č.: 1427/SKL/2020 zo dňa 16. 7. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.    číslo licencie: T/235 
 
39/ SK č.: 1418/SKL/2020 zo dňa 6. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.   číslo licencie: T/218, TD/208,  
  TD/219 
 
40/ SK č.: 1408/SKL/2020 zo dňa 9. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
41/ SK č.: 1409/SKL/2020 zo dňa 2. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   číslo licencie: TD/35, TD/127,  
  TD/128, TD/129, TD/217 
 
42/ SK č.: 1412/SKL/2020 zo dňa 2. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX s. r. o.    číslo licencie: TD/163 
 
43/ SK č.: 1470/SKL/2020 zo dňa 31. 7. 2020 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: MIPAS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/158 
 
44/ SK č.: 1310/SKL/2020 zo dňa 9. 6. 2020 
Žiadosť o zmenu registráciu retransmisie 
ÚK: MIPAS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/158 
 
45/ SK č.: 1413/SKL/2020 zo dňa 7. 7. 2020 
Žiadosť o zmenu registráciu retransmisie 
ÚK: FILLECK, s.r.o.  číslo licencie: TKR/356 
 
46/ Správa č. 1312/AMS/2020  
Služba: www.zastupitelstvo.sk 
Prevádzkovateľ: DIGITEL, s.r.o., Piešťany 
 
47/ Rôzne   
 
 

***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 631 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 20-14/1.604:   



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 
26. 8. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-14/1.605: 
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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-14/1.606: 
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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1277/SO/2020     
(na vysielanie programu Súdna sien – Zaslepený blázon zo dňa 20. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
      



Uznesenie č. 20-14/2.607:  
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. 1277/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/632: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1288/SO/2020     
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 9., 11. a 17. 6. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-14/3.608:  
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. 1288/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala sťažnosť 
v súvislosti s odvysielaním programu Inkognito z dní 9. 6. 2020 a 17. 6. 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/633: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                               Z: PgO 
 



Uznesenie č. 20-14/3.609:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s r.o. 
v súvislosti s tým, že dňa 11. 6. 2020 odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú obsahovú 
službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Inkognito, 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,  
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky nezachytávali hovorený 
prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť 
jeho obsahu 
- § 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/634: 
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: 9.9.2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/635: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7.9.2020 Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1256/SO/2020      
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 10. 5. 2020)  
Vysielateľ: RTVS     číslo licencie: TD/1; na základe zákona 
 
Uznesenie č. 20-14/4.610:  
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. 1256/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/636: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1314/SO/2020      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 16. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-14/5.611: 
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. 1314/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/637: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1269/SO/2020      
(na vysielanie rtvkrea.sk zverejnené dňa 1. 6. 2020)  
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r. o.       AVMS 
  
Uznesenie č. 20-14/6.612: 
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. 1269/SO/2020 smerujúcu 
voči audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie https://www.rtvkrea.sk spoločnosti KREATIV GA 
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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/638: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/6.613: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti KREATIV GA spol. s 
r. o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
https://www.rtvkrea.sk bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/639: 
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: 9. 9. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1356/SO/2020     
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 9. a 30. 5. 2020 a noviny.sk) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-14/7.614:  



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. 1356/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a voči videozáznamu Rybárskemu zväzu na 
Záhorí odplávalo 800 000 eur. Po roku a pol trvajúcej kauze rybári pochybujú o dobrom vyšetrení 
umiestnenom na internetovej stránke https://www.noviny.sk/slovensko/529579-rybarskemu-zvazu-na-
zahori-odplavalo-800-000-eur-po-roku-a-pol-trvajucej-kauze-povysili-predsedu-organizacie 
poskytovateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/640: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                 Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1296/SO/2020      
(na vysielanie programovej služby  Kysucké televízne vysielanie (KTV) zo dňa 8. a 10. 6. 2020)  
Vysielateľ: OTS, s.r.o.       číslo licencie: T/101 
   
Uznesenie č. 20-14/8.615:  
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 OTS, s.r.o. vo veci 
možného porušenia  

I. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 10. 6. 2020 v čase 
o cca 00:59:23 hod., 02:59:23 hod., 04:59:21 hod., 06:59:23 hod., 08:59:22 hod., 10:59:21 
hod., 12:59:23 hod., 14:59:22 hod., 16:59:21 hod., 18:59:24 hod., 20:59:23 hod., 22:59:21 
hod. odvysielal na televíznej programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV)  
program Spravodajstvo, v rámci ktorého odvysielal príspevok zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Čadca, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu; 

II. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Kysucké televízne vysielanie 
(KTV)  zo dňa 8. 6. 2020 v čase od 00:00 hod. do 06:00 hod. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta                 za 
Blaha  za 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/641: 
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: 9. 9. 2020  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/642: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  
T: 7. 9. 2020           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/8.616:  
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. 1296/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV) vysielateľa OTS, s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania zo dňa 8. 6. 2020 v čase od 06:00 hod do 00:00 hod. 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/643: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/8.617:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1296/SO/2020 
smerujúcu voči programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV) vysielateľa OTS, s.r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania zo dňa 8. 6. 2020 v čase od 00:00 hod do 
06:00 hod. 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/644: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1375/SO/2020     
(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 30. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-14/9.618:   
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. 1375/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/645: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1321/SO/2020      
(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 17. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS     číslo licencie: TD/1; na základe zákona 
 
   
Uznesenie č. 20-14/10.619: 
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. 1321/SO/2020 smerujúcu 



voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/646: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/10.620: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17. 6. 2020 v čase o cca 12:00 hod., 16:00 hod., 19:00 hod. 
odvysielal na programovej službe Jednotka program Správy RTVS a v rámci neho príspevok s názvom 
Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
mohol zasiahnuť do práva na súkromie v predmetnom programe identifikovanej osoby.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/647: 
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: 9. 9. 2020                              Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/648: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 9. 2020                                                         Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1276/SO/2020      



(na vysielanie programu Extrémne prípady z dní 13. a 14. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16  
 
Uznesenie č. 20-14/11.621:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 13. 5. 2020  v čase o cca 14:28 hod. a dňa 14. 5. 2020 
v čase o cca 4:52 hod. program Extrémne prípady, 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/649: 
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: 9. 9. 2020                          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/650: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1285/SO/2020      
(na vysielanie programu Správy RTVS  z dní 21., 22. a 23. 4. 2020)  
Vysielateľ: RTVS    číslo licencie: TD/1; RD/1na základe zákona 
 
Uznesenie č. 20-14/12.622: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1285/SO/2020 smerujúce 
voči vysielaniu programových služieb Jednotka a Slovenský rozhlas vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta                za 
Blaha  za 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/651: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1254/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program Jack Reacher 2:Nevracaj sa z dní 20., 21.  22. 5. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-14/13.623:  
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 20. 5. 2020 o cca 15:42 hod., 16:21 hod. a 19:47 hod., dňa 21. 5. 2020 o cca 18:20 hod., 
19:46 hod., 21:07 hod. a 22:24 hod. a dňa 22. 5. 2020 o cca 10:29 hod., 11:53 hod., 12:33 hod., 16:24 
hod., 18:21 hod., 18:46 hod., 19:18 hod. a 19:44 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré mohli obsahovať výňatky 
z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/652: 
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: 9. 9. 2020                          Z: PLO 
Úloha č. 20-14/653: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1281/SO/2020      
(na vysielanie programu Skryté čísla zo dňa 17. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 



 
Uznesenie č. 20-14/14.624:  
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. 1281/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/654: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1287/SO/2020      
(na vysielanie zo dňa 8. 6. 2020/hlasitosť)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 20-14/15.625:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal na programovej službe DAJTO dňa 8. 6. 2020 o cca 17:27 hod. 
program Dva a pol chlapa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby jeho zvuková zložka bola 
v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/655: 



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: 9. 9. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/656: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 
T: 7. 9. 2020 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/15.626:  
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. 1287/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania programu Dva a pol chlapa dňa 8. 6. 2020 o cca 
17:57 hod. 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/657: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/SO/2020     
(na vysielanie programu Sme doma (maďarský magazín) zo dňa 17. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-14/16.627:  
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. 1327/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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/658: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1286/SO/2020     
(na vysielanie programu Domáca škola zo dňa 29. 5. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-14/17.628:  
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. 1286/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/659: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1341/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program Ochranca zabijak zo dňa 28. 6. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
Uznesenie č. 20-14/18.629: 
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 v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 28. 6. 2020 v čase 
o cca 19:17 hod. upútavku na program Ochranca 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/660: 
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: 9. 9. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/661: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 9. 2020                                 Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1278/SO/2020     
(na vysielanie programu Taken – Posadnutý pomstou (S I., E 9. a 10.) zo dňa 3. 5. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
         
Uznesenie č. 20-14/19.630:  
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. 1278/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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/662: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1280/SO/2020     



(na vysielanie programu Správy RTVS  zo dňa 6. 6. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-14/20.631: 
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. 1280/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/663: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1275/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program 96 hodín: Zúčtovanie zo dňa 29. 5. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-14/21.632:  
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. 1275/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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 20-14/664: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1302/SO/2020     
(na vysielanie programu  Kopačky  zo dňa 14. 6. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219,TD/16 
 
Uznesenie č. 20-14/22.633:  
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. 1302/SO/2020 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 
Kubica  za 
Batta                za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/665: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                          Z: PgO 
   
K bodu 23/  
SK č.: 895/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 425/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Matky Rebelky: Šťastné a veselé/20. 12. 2019/JOJ 
PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 20-14/23.634:  
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. 
895/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 Matky Rebelky: Šťastné 
a veselé odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 20. 12. 2019 v čase o cca 20:25 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Úloha č. 20-14/666: 
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: 26. 9. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 24/  
SK č.: 894/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 431/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Trnavská novéna/16. 11. 2019/TV LUX 
ÚK: TV LUX s.r.o.                  číslo licencie: T/207, TD/94 



 
Uznesenie č. 20-14/24.635:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 894/SKO/2020 TV LUX s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 16. 11. 2019 o cca 18:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV LUX program 
Trnavská novéna, čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci 
vysielanej programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval tému liberalizmu a s ňou 
súvisiacich morálno-etických otázok v rámci svojej programovej služby v primeranom rozsahu 
a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástupcov liberálnej ideológie,  
 
Hlasovanie:  

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/667: 



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: 26. 9. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/668: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 7. 9. 2020                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/24.636:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000  
Z. z.“) rozhodla, že správne konanie č. 894/SKO/2020 vedené voči TV LUX s.r.o. podľa ustanovenia 
§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/669: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení časti správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 9. 2020                   Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/670: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 7. 9. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 898/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 432/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: nedodal Rade súvislý záznam vysielania v čase od 
11:00 hod. do 14:00 hod./1. 1. 2020/Dvojka  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-14/25.637:  
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. 898/SKO/2020, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 
 

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 Dvojka zo dňa  
1. 1. 2020 v čase od 11:00 hod. do 14:00 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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť €. 
 
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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/671: 
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: 26. 9. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 26/  



SK č.: 826/SKO/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 526/SO/2017)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/23. 3. 2017/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-14/26.638:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 826/SKO/2017 vedené voči 
spoločnosti MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/672: 
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: 9. 9. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 1050/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 538/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Vojak 4: Pohyblivý cieľ/13. 1. 2020/JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
 
Uznesenie č. 20-14/27.639:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 1050/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 



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

tým, 
 
že dňa 13. 1. 2020 o cca 13:55:58 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 
upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý 
upútava, znázorňujúce scény násilia, 
 
Hlasovanie:  

Danielová proti 
Kubica  za 
Batta                za 
Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) 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  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/673: 
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: 26. 9. 2020  
                   Z: PLO 
Úloha č. 20-14/674: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                 Z: PgO 
 
K bodu 28/  
SK č.: 900/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 437/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované upútavky/komunikát/deň/programová služba: Tokarev, Nezničiteľní 3/komunikát 
obsahujúci zostrih športových výkonov/28. 12. 2019/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/47  
 
Uznesenie č. 20-14/28.640: 
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.  
900/SKO/2020 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, že 
 
a) dňa 28. 12. 2019 o cca 5:42:58 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby DAJTO 

upútavku na program Tokarev, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, 
znázorňujúce scény násilia; 

b) dňa 28. 12. 2019 o cca 5:43:40 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby DAJTO 
upútavku na program Nezničiteľní 3, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, 
znázorňujúce scény násilia; 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- € slovom tritisíc tristodevätnásť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 
Kubica  za 
Batta  za 



Blaha  za 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/675: 
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: 26. 9. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/676: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 9. 2020                              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/28.641: 
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. 900/SKO/2020 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia 
povinnosti ustanovenej § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Úloha č. 20-14/677: 
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: 26. 9. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 891/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 442/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/JSO/deň/programová služba: Kolonáda/7. 1. 2020/Jednotka  



ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-14/29.642:  
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. 891/SKO/2020 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že na programovej službe Jednotka odvysielal dňa 7. 1. 2020 v čase od cca 14:24:40 hod. do cca 
14:25:05 hod., od cca 16:25:37 hod. do cca 16:26:02 hod., od cca 18:18:47 hod. do cca 18:19:11 hod. 
a v čase od cca 20:16:11 hod. do cca 20:16:36 hod. upútavky na program Kolonáda, ktoré neoznačil 
totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 7. 1. 2020 o cca 20:33 hod. na 
programovej službe Jednotka po celý čas vysielania predmetných upútaviek, čím nesprávne uplatnil § 
6 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 (ďalej len „JSO“), 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. 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***20,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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



Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/678: 
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: 28. 9. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/679: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok časti prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-14/29.643:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 891/SKO/2020 vedené voči Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v časti II. týkajúcej sa možného 
porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Kolonáda dňa  
7. 1. 2020 o cca 20:33 hod. 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/680: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 9. 2020                 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                 Z: PgO 
 
K bodu 30/  
SK č.: 892/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 432/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Loli paradička/30. 12. 2019/Dvojka  



ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-14/30.644:  
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. 892/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 neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/682: 
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: 9. 9. 2020          Z: PLO  
 
Úloha č. 20-14/683: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                             Z: PgO         
 
K bodu 31/  
SK č.: 893/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 441/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dámska jazda /2. a 5. 1. 2020/JOJ, JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 20-14/31.645:  
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. 893/SKO/2020 
vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kubica  zdržal sa 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/684: 
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: 9. 9. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/685: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 9. 2020                    Z: PgO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 897/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 540/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Taken - Posadnutý pomstou II (Epizóda 3, Séria 
2)/11. 1. 2020/WAU  
ÚK: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 20-14/32.646:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 897/SKO/2020 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa 
ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/686: 



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: 9. 9. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/687: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 9. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 896/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 483/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ RTVS spúšťa dramatický 
seriál Hniezdo/11. 1. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/1 
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady.  
 
K bodu 34/  
SK č.: 899/SKO/2020 zo dňa 11. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 514/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/vysielanie/deň/programová služba: Príliš osobná známosť/reklamné šoty 
v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod./16. 1. 2020/WAU  
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/109 
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady.  
 
K bodu 35/  
SK č.: 967/SKO/2020 zo dňa 25. 3. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 435/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Novoročný príhovor primátora/2. 1. 2020/TV Mistral 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce  číslo licencie: TD/90 
 
Uznesenie č. 20-14/35.647:  
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. 967/SKO/2020 TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým,  

 
že na televíznej programovej službe TV Mistral odvysielal dňa 2. 1. 2020 v čase o cca 00:00 hod., 
02:00 hod., 04:00 hod., 06:00 hod., 08:00 hod., 10:00 hod., 12:00 hod., 16:00 hod., 18:00 hod., 20:00 
hod., 22:00 hod. program s názvom Novoročný príhovor primátora, ktorý podporoval Viliama 
Záhorčáka, kandidáta na post poslanca vo voľbách do Národnej Rady Slovenskej republiky 29. 



februára 2020, ktorý naplnil definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z., čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy, 
 
Hlasovanie:  

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-14/688: 
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: 26. 9. 2020                 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-14/689: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020                                             Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 36/  
SK č.: 1428/SKL/2020 zo dňa 16. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.    číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 20-14/36.648:  
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. 1428/SKL/2020 zo dňa 16. 7. 2020, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/99 účastníka konania 
 
Radio ON s.r.o. 
Farského 8/1270 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/99 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio THE END nasledovne: 
 
Článok III., bod 1. a 2. sa mení a znie: 
„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou, 
podľa podania účastníka konania č. 1428/SKL/2020-1 zo dňa 16. 7. 2020, doplnené podaním  
č. 1428/SKL/2020-2 zo dňa 12. 8. 2020 v bežnom týždni: 
a) Spravodajstvo – 1,93 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 1,6 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – 9,52 % 
d) Ostatný program – 86,95 %“ 
 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 3,53 %“ 
 
Úloha č. 20-14/690: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1428/SKL/2020 a zašle 
ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 1363/SKL/2020 zo dňa 30. 6. 2020 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: T.W. Rádio  s.r.o.                                       číslo licencie: R/90, R/140, RD/21  
 
Uznesenie č. 20-14/37.649:  
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1363/SKL/2020 zo dňa 30. 6. 2020 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencií č. R/90, R/140, RD/21: 
 



T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

1. mení licenciu č. R/90 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 
 

v článku II. nasledovne: 
 
„Právne skutočnosti: 
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 16. 7. 2020, spisová značka: RPO-418238/2020, Id v zdrojovom registri: 
238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/30972/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 16. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-418238/2020, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/30972/B“ 
 

2. mení licenciu č. R/140 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 
 

v článku II. nasledovne: 
 
„Právne skutočnosti: 
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 16. 7. 2020, spisová značka: RPO-418238/2020, Id v zdrojovom registri: 
238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/30972/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 16. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-418238/2020, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/30972/B“ 

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

 
                  mení licenciu č. RD/21 na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 

 
v článku II. nasledovne: 
 
„Právne skutočnosti: 
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 16. 7. 2020, spisová značka: RPO-418238/2020, Id v zdrojovom registri: 
238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/30972/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 16. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-418238/2020, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/30972/B“ 
 



Úloha č. 20-14/691: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1363/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 28. 9. 2020                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 1427/SKL/2020 zo dňa 16. 7. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.    číslo licencie: T/235 
 
Uznesenie č. 20-14/38.650:  
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. 1427/SKL/2020 zo dňa 16. 7. 
2020, podľa zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/235 na vysielanie 
televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
  
 
 
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. 
Kostolná 1 
962 63 Pliešovce 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. T/235 nasledovne:  
Článok III., bod 1. a. 2 sa mení a znie: 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa podania účastníka konania  
č. 1427/SKL/2020-1 zo dňa 16. 7. 2020): 

 a)   Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 100 % 
2. Programy: min. 0 %  

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

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 0 %  

Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy –  0 %  
Zábavné programy –   0 %  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 % 

 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
0 %“ 



 
Článok IV., bod 1. sa mení a znie: 
„1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS na základe registrácie retransmisie  
č. TKR/368, prevádzkovanej spoločnosťou Detronics Plus, s.r.o.“  
 
Úloha č. 20-14/692: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1427/SKL/2020, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 39/  
SK č.: 1418/SKL/2020 zo dňa 6. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.   číslo licencie: T/218, TD/208,  
  TD/219 
   
Uznesenie č. 20-14/39.651:  
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. 1418/SKL/2020 zo dňa 6. 7. 2020 posúdila 
oznámenie o zmene licencií č. T/218, TD/208 a TD/219 účastníka konania 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Ševčenkova 34 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/218 nasledovne: 
 
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 výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 17. 6. 2020, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo dňa 
17. 6. 2020“ 
 

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

mení 
 

licencie na televízne vysielanie č. TD/208 a TD/219 nasledovne: 
 
Článok II. sa mení a znie:  
 



„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 17. 6. 2020, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo dňa 
17. 6. 2020“ 
 
Úloha č. 20-14/693: 
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: 26. 9. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 40/  
SK č.: 1408/SKL/2020 zo dňa 9. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 20-14/40.652:  
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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1408/SKL/2020 zo dňa 9. 7. 2020, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/47 na vysielanie televíznej programovej služby DAJTO nasledovne: 
 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1408/SKL/2020-1 zo dňa 9. 7. 2020, doplneného podaním  
č. 1408/SKL/2020-2 zo dňa 13. 8. 2020: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 24 %  

    Programy –min. 76 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  1 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 4 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 80,5 %  



Zábavné programy –  14,5 %  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  

    Šport – 0 %“ 
 
Úloha č. 20-14/694: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1408/SKL/2020 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 28. 9. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 41/  
SK č.: 1409/SKL/2020 zo dňa 2. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   číslo licencie: TD/35, TD/127,  
  TD/128, TD/129, TD/217 
Uznesenie č. 20-14/41.653:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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 (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. 1409/SKL/2020 zo dňa 
2. 7. 2020, posúdila doručené oznámenie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom 
vysielaní vo veci zmeny licencií č. TD/35, TD/127, TD/128, TD/129, TD/217 na televízne vysielanie 
účastníka konania: 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

licenciu č. TD/35 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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 17. 7. 2020, spisová značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 
95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/24813/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/24813/B“ 
 

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

mení 
 



licenciu č. TD/127 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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 17. 7. 2020, spisová značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 
95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/24813/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/24813/B“ 
 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/128 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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 17. 7. 2020, spisová značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 
95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/24813/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/24813/B“ 
 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/129 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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 17. 7. 2020, spisová značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 
95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/24813/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/24813/B“ 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/217 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 
 
„Článok II. sa mení a znie:  
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 17. 7. 2020, spisová značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 
95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/24813/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 17. 7. 2020, spisová 
značka: RPO-419756/2020, Id v zdrojovom registri: 95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I., Registračné číslo Sro/24813/B“ 
 
Úloha č. 20-14/695: 
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: 26. 9. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 42/  
SK č.: 1412/SKL/2020 zo dňa 2. 7. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX s. r. o.    číslo licencie: TD/163 
 
Uznesenie č. 20-14/42.654:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 1412/SKL/2020 zo dňa 2. 7. 2020 posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. TD/163 účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
PHONOTEX s. r. o. 
Bojnická 16/A 
831 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/163 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I. bod 5. sa mení a znie: 
„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1412/SKL/2020-3 zo dňa 17. 8. 2020: 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 92 % 
2. Programy: min. 8 % 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0 % 
2) ostatná publicistika – 5 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy –  80 % 
Zábavné programy –   0 % 
Hudobné programy –  15 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 



Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 20-14/696: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 26. 9. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 43/  
SK č.: 1470/SKL/2020 zo dňa 31. 7. 2020 
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: MIPAS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/158 
 
Uznesenie č. 20-14/43.655:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní  
č. 1470/SKL/2020 zo dňa 31. 7. 2020 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/158 
účastníka konania: 

 
MIPAS s.r.o. 
Belopotockého 6223/6 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 
r o z h o d n u t i e: 

 
Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
z r u š u j e 

registráciu retransmisie č. TKR/158  
 
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti MIPAS s.r.o., z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 
retransmisie listom doručeným Rade dňa 31. 7. 2020, písomne požiadal.  
 
Úloha č. 20-14/697: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/158 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 28. 9. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 44/  
SK č.: 1310/SKL/2020 zo dňa 9. 6. 2020 
Žiadosť o zmenu registráciu retransmisie 
ÚK: MIPAS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/158 
 
Uznesenie č. 20-14/44.656:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 



podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1310/SKL/2020 zo dňa 9. 6. 2020 
o zmene registrácie retransmisie č. TKR/158 účastníka konania MIPAS, s. r. o. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 20-14/698: 
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: 28. 9. 2020                                                                                                                      Z:    PLO 
 
K bodu 45/  
SK č.: 1413/SKL/2020 zo dňa 7. 7. 2020 
Žiadosť o zmenu registráciu retransmisie 
ÚK: FILLECK, s.r.o.  číslo licencie: TKR/356 
 
Uznesenie č. 20-14/45.657:  
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. 1413/SKL/2020 zo dňa 7. 7. 2020, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/356 z dôvodu zmeny počtu prípojok účastníka 
konania 
 
FILLECK, s.r.o. 
Jánošíková 12a 
986 01 Fiľakovo 
 
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/356 nasledovne: 
 
Bod 3 sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok: 780“ 
 
Úloha č. 20-14/699: 
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: 26. 9. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 46/  
Správa č. 1312/AMS/2020  
Služba: www.zastupitelstvo.sk 
Prevádzkovateľ: DIGITEL, s.r.o., Piešťany 
 
Uznesenie č. 20-14/46.658:  



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti DIGITEL, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke http://www.zastupitelstvo.sk, bez 
oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 20-14/700: 
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: 9. 9. 2020 Z: PLO 
 
Rôzne  47/  
 
1/ Schválenie Smernice o postupe pri evidovaní dochádzky, manipulácii s kľúčmi a o vstupe iných 
osôb do priestorov sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu  
 
Uznesenie č. 20-14/47.659:  
Rada schvaľuje znenie Smernice o postupe pri evidovaní dochádzky, manipulácii s kľúčmi a o vstupe 
iných osôb do priestorov sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu bez návrhov na zmenu a doplnenie. 
 
Úloha č. 20-14/701: 
Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady so znením smernice. 
T: 9. 9. 2020 Z: ÚRK 
 
2/ Schválenie Dodatku č. 2 k Smernici 4/2013 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 
 
Uznesenie č. 20-14/47.660:  
Rada schvaľuje znenie Dodatku č. 2 k Smernici 4/2013 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 
bez návrhov na zmenu a doplnenie. 
 
Úloha č. 20-14/702: 
Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady so znením smernice. 
T: 9. 9. 2020 Z: ÚRK 
 
3/ Schválenie Dodatku č. 1 k Smernici 3/2018 o finančnej kontrole 
   
Uznesenie č. 20-14/47.661:  
Rada schvaľuje znenie Dodatku č. 1 k Smernici 3/2018 o finančnej kontrole bez návrhov na zmenu 
a doplnenie. 
 
Úloha č. 20-14/703: 
Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady so znením smernice. 
T: 9. 9. 2020 Z: ÚRK 
 
4/ Schválenie Dodatku č. 2 k Smernici 2/2017 o cestovných náhradách 
   
Uznesenie č. 20-14/47.662:  
Rada schvaľuje znenie Dodatku č. 2 k Smernici 2/2017 o cestovných náhradách bez návrhov na zmenu 
a doplnenie. 
 
 
Úloha č. 20-14/704: 



Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady so znením smernice. 
T: 9. 9. 2020 Z: ÚRK 
 
5/ Schválenie Dodatku č. 1 k Smernici 1/2019 o o jednotnom postupe pri zadávaní civilných zákaziek 
s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
   
Uznesenie č. 20-14/47.663:  
Rada schvaľuje znenie Dodatku č. 1 k Smernici 1/2019 o o jednotnom postupe pri zadávaní civilných 
zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov bez návrhov na zmenu a doplnenie. 
 
Úloha č. 20-14/705: 
Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady so znením smernice. 
T: 9. 9. 2020 Z: ÚRK 
 
6/ Čerpanie  rozpočtu k 30. 6. 2020 a k 31. 7. 2020 
 
Uznesenie č. 20-14/47.664:  
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2020 a k 31. 7. 2020. 
 
7/ Informácia členom Rady o vzniku Asociácie Regionálnych Rádií Slovenska   
 
Uznesenie č. 20-14/47.665:  
Rada berie na vedomie predložené informácie. 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť 1222/SO/2020 na program Do kríža zo dňa 21. 5. 2020 
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-14/47.666:  
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. 1222/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť v časti možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) a b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 20-14/706: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia tejto časti sťažnosti. 
T: 7. 9. 2020           Z: PgO 
 
9/ Analýza dopadov novelizácie ustanovenia § 37 ods. 4) zákona č. 308/2000 Z. z. (účinný od 21. 5. 
2020) 
 
Uznesenie č. 20-14/47.667:  
Rada schvaľuje znenie predloženého materiálu bez návrhov na zmenu a doplnenie. 
 
10/ Zaraďovanie rozhlasových programových služieb do miestnych multiplexov 
 
Uznesenie č. 20-14/47.668:  
Rada súhlasí s obmedzeným uplatňovaním zákonných pravidiel obsadzovania miestnych multiplexov 
rozhlasovými programovými službami počas ich testovacej prevádzky.  



 
Úloha č. 20-14/707: 
Kancelária v koordinácii s Regulačným úradom pripraví a zverejní stanovisko k tejto veci.   
 
 
V Bratislave dňa 26. 8. 2020 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu  
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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