
Zápisnica č. 14/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 8. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Mgr. Katarína Začková 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 1068/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 a 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: BSS, s.r.o. číslo registrácie: 

 NITRANET, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 

Predkladá: PLO        Uvádza: Cocherová 

 

3/Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1096/SO/2021      

(na vysielanie programu Mestské zastupiteľstvo Nováky zo dňa 28. 4., 30. 4., 1. 5., 2. 5. a 3. 5. 2021)  

Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.     číslo licencie: TD/225 

Predkladá: PLO        Uvádza: Batta 

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1045/SO/2021      

(na vysielanie programu Krimi zo dňa 29. 5. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                        Uvádza: Bindas 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1070/SO/2021      

(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 8. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

Predkladá: PgO                    Uvádza: Dušíková 

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1061/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Béla v kóme zo dňa 10. 05. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                    Uvádza: Holeštiak 

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1062/SO/2021      

(na vysielanie programu Pumpa zo dňa 05. 06. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                   Uvádza: Izrael 

 

 



8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1056/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

Predkladá: PgO                                                                                           Uvádza: Začková 

  

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1059/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Ako sa stať francúzskym milencom z dní 7. a 9. 5. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                                                                                           Uvádza: Zmeček 

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1067/SO/2021      

(na vysielanie programu PPP s Verou – Zarábaj ušami zo dňa 4. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 

Predkladá: PgO                    Uvádza:  Cocherová 

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1072/SO/2021      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 6. 6. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                    Uvádza: Batta 

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1073/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 31. 5. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                                                                                           Uvádza: Bindas 

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1074/SO/2021      

(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 7. 6. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                    Uvádza: Dušíková 

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1075/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 6. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                                                                                           Uvádza: Holeštiak 

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1076/SO/2021      

(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 5. 6. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                    Uvádza: Izrael 



 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1077/SO/2021     

(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 27. 5. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                 Uvádza: Začková 

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1058/SO/2021     

(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 4. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

Predkladá: PgO                 Uvádza: Zmeček 

 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1060/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Parker z dní 14. a 16. 5. 2021)  

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

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: TD/17, TD/47 

Predkladá: PgO                                                                                         Uvádza: Cocherová 

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1066/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Profesionáli (Halloweenski zlodeji) zo dňa 7. 6. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                                                                                        Uvádza: Batta 

 

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1046/SO/2021                                               

(na vysielanie komunikátu V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol zo dňa 30. 5. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) a 20 ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                                         číslo licencie: R/116 

Predkladá: PgO                                                                                      Uvádza: Bindas 

 

21/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1057/SO/2021, 1196/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS a Reportéri zo dňa 31. 5. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a písm. b),  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 

z.) 

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

Predkladá: PgO               Uvádza: Dušíková 

 

22/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1047/SO/2021      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 31. 5. 2021/hlasitosť)  

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

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/47  

Predkladá: PgO                Uvádza: Holeštiak 

 

23/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1080/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 6. 2021)  

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



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

Predkladá: PgO                                                                                      Uvádza: Izrael 

 

24/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1106/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Regina zo dňa 17. 6. 2021)  

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

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

Predkladá: PgO                                                                                      Uvádza: Začková 

 

25/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1091/SO/2021     

(na vysielanie programu Patriot zo dňa 10. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 

Predkladá: PgO               Uvádza: Zmeček 

 

 

26/ SK č.: 730/SKO/2017 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 322/SO/2021)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Krtko/27. 12. 2020/Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska            číslo licencie: TD/2 

Predkladá: PLO                                                                                     Uvádza: Cocherová 

 

 

27/ SK č.: 731/SKO/2017 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 303/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/17. 12. 2020/JOJ 

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

Predkladá: PLO                                                                                     Uvádza: Batta 

 

 

28/ SK č.:  783/SKO/2021 zo dňa 24. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 323/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Komorník/2. 1. 2021/JOJ 

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

Predkladá: PLO               Uvádza: Bindas 

 

 

29/ SK č.: 729/SKO/2021 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 359/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Súrodenci/8. 1. 2021/Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska             číslo licencie: TD/1 

Predkladá: PLO                                                                                       Uvádza: Dušíková 

 

 

 



30/ SK č.: 732/SKO/2021 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 361/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Ranné vysielanie/24. 12. 2020/Aetter 

ÚK: EJ, s.r.o.        číslo licencie: R/142 

Predkladá: PLO                                                                                          Uvádza: Holeštiak 

 

31/ SK č.: 1270/SKL/2021 zo dňa 13. 8. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie 

ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.  číslo licencie: R/92, R/143 

Predkladá: PLO        Uvádza: Izrael 

 

32/ SK č.: 1200/SKL/2021 zo dňa 8. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: 

Predkladá: PLO        Uvádza: Začková 

 

33/ SK č.: 1264/SKL/2021 zo dňa 5. 8. 2021 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: VAN GROUP s.r.o.  číslo registrácie: TKR/377 

Predkladá: PLO        Uvádza: Zmeček 

 

34/ SK č.: 1202/SKL/2021 zo dňa 12. 7. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: OBEC SAT s.r.o.  číslo registrácie: TKR/232 

Predkladá: PLO        Uvádza: Cocherová 

 

35/ SK č.: 1262/SKL/2021 zo dňa 12. 8. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 

ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.  číslo licencie: RD/25 

Predkladá: PLO        Uvádza: Batta 

 

 

36/ SK č.: 1254/SKL/2021 zo dňa 4. 8. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK:  CORPORATE LEGAL, s.r.o.     číslo licencie: R/117, RD/25 

 Mgr. Peter Ďurček 

 P-D-R-V s.r.o. 

 FUN MEDIA GROUP a. s.   

Predkladá: PLO        Uvádza: Bindas 

 

 

37/ SK č.: 1251/SKL/2021 zo dňa 4. 8. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom licencií 

ÚK:  D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 

 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/133 

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

Predkladá: PLO        Uvádza: Dušíková 

 

 

38/ Oznámenie o poskytovaní služby www.chucktv.eu 

Oznámenie č. 1018/AMS/2021 

Poskytovateľ: SPRAVCA SK, s.r.o. 

Predkladá: PgO                                             Uvádza: Holeštiak 



 

39/ Oznámenie o poskytovaní služby www.ducktv.tv 

Oznámenie č. 1078/AMS/2021 

Poskytovateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 

Predkladá: PgO                                             Uvádza: Izrael 

 

40/ Rôzne   

 

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

 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 572 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-14/1. 540: 

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

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

dňa 25. 8. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-14/1.541: 

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

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  

video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 

rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania a zároveň 

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-14/1.542: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 1068/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 a 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: BSS, s.r.o. číslo registrácie: 

 NITRANET, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 

 

Uznesenie č. 21-14/2.543:  

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. 1068/SL/2021 a uznala 

sťažnosť v časti týkajúcej sa prevádzkovania retransmisie programových služieb bez registrácie,  

poskytovania programových služieb Lala TV, Óčko, Óčko Star, CS Mystery, CS History, AXN, Food 

Network, Film Europe HD, CS History, Film+ HD, Adventure TV, Minimax, Spektrum HD, Šport 1 

HD, Šport 2 HD, JimJam CZ, spoločnosťou BSS, s.r.o., podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  

č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/573: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-14/2.544:  

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 BSS, s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním 

programovej služby Infokanál BSS bez udelenej licencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/574: 

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: 8. 9. 2021               Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/575: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 6. 9. 2021                           Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-14/2.545:  

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 NITRANET, s.r.o.  

I. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 

poskytovaním retransmisie televíznej programovej služby Food Network HD bez súhlasu jej pôvodného 

vysielateľa, 

II. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním 

programovej služby Infokanál BSS bez udelenej licencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/576: 

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: 8. 9. 2021                Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/577: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 6. 9. 2021                            Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-14/2.546:  

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. 1068/SL/2021 a uznala 



sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania programových služieb Lala TV, Óčko, Óčko Star, CS 

Mystery, CS History, AXN, Film Europe HD, CS History, Film+ HD, Adventure TV, Minimax, 

Spektrum HD, Šport 1 HD, Šport 2 HD, JimJam CZ, spoločnosťou NITRANET, s.r.o., podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/578: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1096/SO/2021      

(na vysielanie programu Mestské zastupiteľstvo Nováky zo dňa 28. 4., 30. 4., 1. 5., 2. 5. a 3. 5. 2021)  

Vysielateľ: KABELTELSAT s. r. o.     číslo licencie: TD/225 

 

Uznesenie č. 21-14/3.547:  

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 KABELTELSAT s.r.o. 

vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 

Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) z dní 

28. 4. 2021, 30. 4. 2021, 1. 5. 2021, 2. 5. 2021 a 3. 5. 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/579: 

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: 8. 9. 2021                          Z: PLO 

 

 

 



Uznesenie č. 21-14/3.548:  

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. 1096/SO/2021  

smerujúcu voči programovej službe TV N (TV NOVÁKY), vysielateľa KABELTELSAT s.r.o. a uznala 

uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/580: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PLO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1045/SO/2021      

(na vysielanie programu Krimi zo dňa 29. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/4.549:  

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. 1045/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/581: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 



K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1070/SO/2021      

(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 8. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-14/5.550:  

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. 1070/SO/2021 smerujúce 

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

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

z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-14/582: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1061/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Béla v kóme zo dňa 10. 05. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/6.551:  

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

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

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

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

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

programovej služby JOJ odvysielal dňa 10.5.2021 v čase o cca 22:41 hod. program Mafstory - Béla v 

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

uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/583: 

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: 8. 9. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/584: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 6. 9. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1062/SO/2021      

(na vysielanie programu Pumpa zo dňa 05. 06. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/7.552:  

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. 1062/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/585: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1056/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

 

 



Uznesenie č. 21-14/8.553:  

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. 1056/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/586: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1059/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Ako sa stať francúzskym milencom z dní 7. a 9. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/9.554:  

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. 1059/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/587: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                            Z: PgO 

 



K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1067/SO/2021      

(na vysielanie programu PPP s Verou – Zarábaj ušami zo dňa 4. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 

 

Uznesenie č. 21-14/10.555:  

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. 1067/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s. a uznala sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/588: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1072/SO/2021      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 6. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/11.556:  

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. 1072/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/589: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1073/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 31. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/12.557:  

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. 1073/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia  

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/590: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1074/SO/2021      

(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 7. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/13.558:  

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. 1074/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/591: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1075/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/14.559:  

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. 1075/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/592: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1076/SO/2021      

(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 5. 6. 2021)  

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

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

 

 



Uznesenie č. 21-14/15.560:  

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. 1076/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/593: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6 .9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1077/SO/2021     

(na vysielanie programu Silná zostava zo dňa 27. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/16.561:  

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. 1077/SO/2021 smerujúce 

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

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

z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 21-14/594: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1058/SO/2021     

(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 4. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-14/17.562:  

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. 1058/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/595: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1060/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Parker z dní 14. a 16. 5. 2021)  

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

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

Uznesenie č. 21-14/18.563: 

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. 1060/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programových služieb TV MARKÍZA a DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová za 



Batta proti 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak proti 

Izrael  za 

Začková proti 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/596: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1066/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Profesionáli (Halloweenski zlodeji) zo dňa 7. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/19.564:  

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. 1066/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/597: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                            Z: PgO 
 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1046/SO/2021                                               

(na vysielanie komunikátu V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol zo dňa 30. 5. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) a 20 ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                                         číslo licencie: R/116 

 

Uznesenie č. 21-14/20.565:  

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. 1046/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO, vysielateľa RADIO, a.s. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/598: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1057/SO/2021, 1196/SO/2021      

(na vysielanie programu Správy RTVS a Reportéri zo dňa 31. 5. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a písm. b),  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 

z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-14/21.566:  

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. 1057/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/599: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021           Z: PgO 

 

 

 



Uznesenie č. 21-14/21.567:  

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. 1196/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/600: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1047/SO/2021      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 31. 5. 2021/hlasitosť)  

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

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/47  

 

Uznesenie č. 21-14/22.568:  

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 31. 5. 2021 o cca 17:28:52 hod. 

komunikát Pokračovanie o chvíľu a o cca 17:28:56 hod. sponzorský odkaz KetoDiet, v ktorých mohlo 

dôjsť k nezabezpečeniu, aby ich 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



 

Úloha č. 21-14/601: 

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: 8. 9. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/602: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 6. 9. 2021 Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-14/22.569:  

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. 1047/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 

sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania programov Dva a pol chlapa dňa 31. 5. 2021 a reklamných 

blokov odvysielaných počas týchto programov podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/603: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 23/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1080/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/23.570:  

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. 1080/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/604: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 24/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1106/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Regina zo dňa 17. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-14/24.571:  

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. 1106/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej 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 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-14/605: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                         Z: PgO 

 

K bodu 25/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1091/SO/2021     

(na vysielanie programu Patriot zo dňa 10. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 

 

Uznesenie č. 21-14/25.572:  

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. 1091/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/606: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 26/ 

SK č.: 730/SKO/2017 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 322/SO/2021)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Krtko/27. 12. 2020/Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska            číslo licencie: TD/2 

 

Uznesenie č. 21-14/26.573:  

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 účastník správneho konania č. 730/SKO/2021 Rozhlas 

a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

 

porušil 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 

zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 27.12.2020 v čase o cca 19:03 hod. odvysielal program 

Krtko, časť Ako Krtko k nohavičkám prišiel, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím porušil 

povinnosť odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom v štátnom jazyku. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 



Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur.  

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/607: 

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: 25. 9. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/608: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 27/ 

SK č.: 731/SKO/2017 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 303/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/17. 12. 2020/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-14/27.574:  

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

 

p o r u š i l 

 

I.  povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 17. 12. 

2020 v čase o cca 11:06 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň, 



odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 

neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu; 

II. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 

17. 12. 2020 v čase o cca 11:06 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň,  

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 

nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím 

umožnil porozumieť jeho obsahu; 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť eur.  

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/609: 

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: 25. 9. 2021                 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/610: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 6. 9. 2021                               Z: PgO 

 

K bodu 28/ 

SK č.: 783/SKO/2021 zo dňa 24. 3. 2021 



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

(Sťažnosť č. 323/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Komorník/2. 1. 2021/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-14/28.575:  

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.783/SKO/2021, MAC TV s.r.o.  

 

porušil 

 

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

 

tým, že  
 

dňa 2.1.2021 v čase cca o 00:36 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 

Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 

ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z.  

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových 

záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej 

služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie 

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová proti 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková proti 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček proti 

Výsledok hlasovania: 5-4-0, 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***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová proti 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková proti 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček proti 

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

 

Úloha č. 21-14/611: 

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: 25. 9. 2021                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-14/612: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 6. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 29/ 

SK č.: 729/SKO/2021 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 359/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Súrodenci/8. 1. 2021/Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska             číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 21-14/29.576:  

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.  729/SKO/2021 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 8. 1. 2021 o cca 8:37 hod. odvysielal na programovej službe Dvojka program Súrodenci označený 

ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v 

súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych 

diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek 

programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 



 

za čo mu ukladá 

 

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

ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-14/613: 

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: 25. 9. 2021                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-14/614: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 6. 9. 2021                              Z: PgO 

 

K bodu 30/ 

SK č.: 732/SKO/2021 zo dňa 10. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 361/SO/2021)  

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Ranné vysielanie/24. 12. 2020/Aetter 

ÚK: EJ, s.r.o.        číslo licencie: R/142 

 

Uznesenie č. 21-14/30.577:  

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 účastník správneho konania č. 732/SKO/2021 EJ, s.r.o.  

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 



že dňa 24. 12. 2020 o cca 7:00 hod. odvysielal na programovej službe Aetter program Ranné vysielanie, 

ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) Vyhlášky 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 

multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 

(ďalej len „JSO“) pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov „vulgárne vyjadrovanie“, pričom 

nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 

vyhlášky, nakoľko program mal byť s prihliadnutím na § 2 ods. 3 JSO klasifikovaný ako nevhodný pre 

maloletých do 15 rokov a odvysielaný v čase po 20:00 hod., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa 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 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/615: 

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: 27. 9. 2021                Z: PLO 

 

Úloha č. 21-14/616: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 9. 2021                 Z: PgO 

 

K bodu 31/ 

SK č.: 1270/SKL/2021 zo dňa 13. 8. 2021 

Žiadosť o zmenu licencie 

ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.  číslo licencie: R/92, R/143 



 

Uznesenie č. 21-14/31.578:  

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. 1270/SKL/2021 zo dňa 13. 8. 2021 posúdila žiadosť 

o zmenu licencií č. R/92 a R/143 účastníka konania 

 

Rádio Bojnice s.r.o. 

Okrajová 964/12 

972 01 Bojnice 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licencie č. R/92 a R/143 nasledovne: 

 

Čl. I. bod 6. sa mení a znie: 

„89,7 MHz Zvolen 

90,5 MHz Banská Bystrica 

91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 25. 8. 2021) 

93,9 MHz Prievidza 

102,0 MHz Handlová 

104,3 MHz Trenčín“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/617: 

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 aj s výzvou na úhradu správneho 

poplatku. 

T: 25. 9. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 32/ 

SK č.: 1200/SKL/2021 zo dňa 8. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: 

 

 



Uznesenie č. 21-14/32.579:  

Rada pre vysielanie 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. 1200/SKL/2021 zo dňa  

8. 7. 2021,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 

konania: 

 

MAC TV s.r.o. 

Brečtanová 1 

831 01 Bratislava 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

spoločnosti MAC TV s.r.o. 

 

licenciu č. TD/245 

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 

I. 

 

1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-S, DVB-C, DVB-H 

2. Názov programovej služby: JOJ ŠPORT 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  

5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1200/SKL/2021-3 zo dňa 10. 8. 2021)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 33 % 

Programy –min. 67 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 5 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 10 % 

Dokumentárne programy – 0  % 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy – 5 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 80 % 

 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 

vo verejnom záujme: 15 %  

 



7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 

8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 

dielam:  66 % 

 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným 

nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch 

vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10% 

 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 

ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 

obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 

 

II. 

 

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: 29871/B, 

oddiel: Sro, zo dňa 29. 6. 2021, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 29871/B, oddiel: Sro, zo dňa 29. 6. 

2021 

 

III. 

 

 Doložka doplnkových obsahových služieb: 

1. a)   názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 

b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby:  

- titulky pre osoby so sluchovým postihnutím 

- hlasové komentovanie pre nevidiacich 

 

Zahraničná doložka:  

1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: teritórium členských 

štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore 

2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: slovenský jazyk 

3. a)   názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 

b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: 

- titulky pre osoby so sluchovým postihnutím 

- hlasové komentovanie pre nevidiacich 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

MMDS, KDS, IPTV, satelit  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

 

 

Úloha č. 21-14/618: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1200/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania, spoločnosti MAC TV, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 9. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 33/ 

SK č.: 1264/SKL/2021 zo dňa 5. 8. 2021 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: VAN GROUP s.r.o.  číslo registrácie: TKR/377 

 

Uznesenie č. 21-14/33.580:  

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. 1264/SKL/2021 zo dňa 5. 8. 2021, posúdila oznámenie 

o zmene registrácie retransmisie č. TKR/377 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, 

územného rozsahu a ponuky programových služieb účastníka konania: 

 

VAN GROUP s.r.o. 

Mostová 185/2 

811 02 Bratislava 

 

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/377 nasledovne: 

 

1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
      vypúšťa sa: „hlavná stanica: ul. Simi Prakhovykh 50, 020 00 Kyjev, Ukrajina“ 

zapisuje sa: „hlavná stanica: TTC Teleport s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, Česká 

republika“ 

 

2.  Časť 2. Územný rozsah retransmisie:  

             zapisuje sa: „všetky členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, 

Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, 

Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko)“  

 

3. Časť 4. Ponuka programových služieb znie: 

      „Jednotka, Dvojka, TA3, TV Barrandov, Kino Barrandov, Krimi Barrandov, TV RiK“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/619: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1264/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 

účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 9. 2021           Z: PLO 

 

K bodu 34/ 

SK č.: 1202/SKL/2021 zo dňa 12. 7. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: OBEC SAT s.r.o.  číslo registrácie: TKR/232 

 

Uznesenie č. 21-14/34.581:  

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. 1202/SKL/2021 zo dňa 12. 7. 2021 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/232 

účastníka konania 

 

OBEC SAT s.r.o. 

Kochanovce 207 

066 01 Humenné 

 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

zrušuje 

 

registráciu retransmisie č. TKR/232 

 

ku dňu 31. 7. 2021 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 

retransmisie listom doručeným Rade dňa 12. 7. 2021 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/620: 

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/232 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 9. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 35/ 

SK č.: 1262/SKL/2021 zo dňa 12. 8. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 

ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.  číslo licencie: RD/25 

 

Uznesenie č. 21-14/35.582:  

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. 1262/SKL/2021 zo dňa 12. 8. 2021 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. RD/25 účastníka konania 

 

CORPORATE LEGAL, s.r.o.  

Miletičova 5B 

821 08 Bratislava    

 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

odníma 

 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/25 

 

ku dňu 25. 8. 2021 

 

udelenú vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným 

Rade dňa 12. 8. 2021 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 21-14/621: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencie č. RD/25 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 9. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 36/ 

SK č.: 1254/SKL/2021 zo dňa 4. 8. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK:  CORPORATE LEGAL, s.r.o.     číslo licencie: R/117, RD/25 

 Mgr. Peter Ďurček 

 P-D-R-V s.r.o. 

 FUN MEDIA GROUP a. s.   

 

Uznesenie č. 21-14/36.583:  

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

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z, postupom podľa 

ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 1254/SKL/2021 posúdila žiadosť 

o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach 

držiteľa licencie č. R/117 zo dňa 4. 8. 2021 vedenom s účastníkmi konania 

 

CORPORATE LEGAL, s.r.o.  

Miletičova 5B 

821 08 Bratislava    

 

Mgr. Peter Ďurček 

Gorazdova 4 

957 04 Bánovce nad Bebravou 

 

P-D-R-V s.r.o.  

Miletičova 5B 

821 08 Bratislava  

 

FUN MEDIA GROUP a. s. 

Leškova 5 

811 04 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:  

 

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

 

s prevodom 100 %-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/117 

spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava zo 

spoločníkov – prevodcov Mgr. Peter Ďurček, bydliskom Gorazdova 4, 957 04 Bánovce nad 

Bebravou a spoločnosti P-D-R-V s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, na nadobúdateľa 

- spoločnosť FUN MEDIA GROUP a. s., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, ktorý prevodom 

celkovo 100 %-ného  obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na 

základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o., Miletičova 5B, 

821 08 Bratislava. 

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/622: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 

konania. 

T: 27. 9. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 37/ 

SK č.: 1251/SKL/2021 zo dňa 4. 8. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom licencií 

ÚK:  D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 

 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/133 

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

 

Uznesenie č. 21-14/37.584:  

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

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa 

ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 1251/SKL/2021 posúdila žiadosť 

o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom licencií na rozhlasové vysielanie č. R/133 a R/105 na 

držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 zo dňa 4. 8. 2021, vedenom s účastníkmi konania: 

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 

Seberíniho 482/1 

821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov 

 

EUROPA 2, a. s. 

Seberíniho 1 

821 03 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:  

 

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 50 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

 

1. s prevodom licencie č. R/133 zo spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. na spoločnosť 

D.EXPRES, k.s. z dôvodu predaja podniku TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. spoločnosti 

D.EXPRES, k.s., 



2. s prevodom licencie č. R/105 zo spoločnosti EUROPA 2, a.s. na spoločnosť D.EXPRES, k.s. 

z dôvodu predaja časti podniku EUROPA 2, a.s., ktorej činnosťou je vysielanie programovej 

služby, spoločnosti D.EXPRES, k.s. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/623: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 

konania. 

T: 25. 9. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 38/ 

Oznámenie o poskytovaní služby www.chucktv.eu 

Oznámenie č. 1018/AMS/2021 

Poskytovateľ: SPRAVCA SK, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 21-14/38.585:  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., doručené dňa 18. 5. 2021 

o poskytovaní služby www.chucktv.eu na internetovej stránke https://www1.chucktv.eu/ a prijíma ho 

ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom 

na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 

požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/624: 

Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o vybavení jeho oznámenia, doručeného Rade  

dňa 18. 5. 2021 a zaevidovaného pod. č. 1018/AMS/2021. 

T: 6. 9. 2021                           Z: PgO 

 

K bodu 39/ 

Oznámenie o poskytovaní služby www.ducktv.tv 

Oznámenie č. 1078/AMS/2021 

Poskytovateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 

 

http://www.chucktv.eu/


Uznesenie č. 21-14/39.586:  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o., doručené dňa 3. 6. 2021 

o poskytovaní služby www.ducktv.tv na internetovej stránke https://www.ducktv.tv/ a prijíma ho ako 

oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, 

za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá 

tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-14/625: 

Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o vybavení jeho oznámenia, doručeného Rade  

dňa 3. 6. 2021 a zaevidovaného pod. č. 1078/AMS/2021. 

T: 6. 9. 2021               Z: PgO 

 

40/ Rôzne  

 

1/ Čerpanie rozpočtu 

 

Uznesenie č. 21-14/40.587:  

Rada berie na vedomie rozpočet za jún 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Rada berie na vedomie rozpočet za júl 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

http://www.ducktv.tv/


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

 

2/ Informácia o rozvysielaní frekvencií po 360 dňoch a iné problémy (merania počas leta) 

 

3/ Meranie hlasitosti po konzultácii s odborníkmi (prehodnotenie) 

 

4/ Informácia o vyhodnotení sťažností počas leta (sumár) + tabuľka so sankciami od januára 2021 

(bude súčasťou správy) 

 

5/ Aktuálny stav na novom mediálnom zákone a iné témy počas leta - „odpočet“ riaditeľa. 

Informovanie o príprave novej mediálnej legislatívy 

 

6/ Mediálna stratégia – posun (web). Informovanie o príprave komunikačnej stratégie RVR – príprava 

nového webového sídla 

 

7/ Vysielateľ EJ s.r.o. (Aetter), konateľ p. Brník požiadal o online komunikáciu s členmi RVR 

 

8/ Informovanie o stretnutí s delegáciou Rady Európy o implementácii Rámcového dohovoru o 

ochrane národnostných menšín Slovenskom – 8. september 2021, 14:00 - 15:00 

 

9/ Informovanie o využívaní rozhlasových frekvencií pridelených na jar 2020 

 

10/ Informácia o doručených sťažnostiach na program „Byť zdravý je výhra” z 15/8 

 

11/ Školenie GDPR 

 

 

 

V Bratislave dňa 25. 8. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Mgr. Katarína Začková 


