
  Zápisnica č. 16/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 9. 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. 1431/SO/2020      
(na vysielanie piesne Starship (Nicky Minaj) zo dňa 16. a 20. 7. 2020)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1373/SO/2020      
(na vysielanie programu Aféry časť Prst navyše zo dňa 2. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1434/SO/2020      
(na vysielanie programu Aféry časť Školský kabinet zo dňa 15. a 16. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1514/SO/2020      
(na vysielanie programu K veci zo dňa 20. 8. 2020)  
Vysielateľ: RTVS      číslo licencie: na základe zákona, 
RD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1458/SO/2020      
(na vysielanie programu Všetko najhoršie zo dňa 2. 8. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1396/SO/2020, 1403/SO/2020, 1404/SO/2020      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum, ArginMax, reklamného šotu Emco z dní 10. a 11. 7. 2020)  
Vysielateľ:  MARKÍZA SLOVAKIA  spol. s r.o.                                   číslo licencie: TD/17 

        MAC TV s.r.o.       TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1432/SO/2020      
(na vysielanie programu Súdna sieň „Príliš drahý orgazmus“ zo dňa 14. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1395/SO/2020     
(na vysielanie programu Cennet z dní 6. a 8. 7. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA  spol. s r.o.                               číslo licencie: TD/7  



10/ SK č.: 1179/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 915/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/22. 3. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/1 
 
11/ SK č.: 1048/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 685/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mike a Dave zháňajú baby/ 1. a 3. 2. 2020/JOJ, JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16

       
12/ SK č.: 1104/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 706/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Osudové leto 2; komunikát 18 rokov s TV JOJ/ 8. a 9. 
2. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
13/ SK č.:  1047/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 566/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Café Hyena/ 22. 1. 2020/ Rádio Litera 
ÚK: RTVS, na základe zákona      číslo licencie: RD/14 
 
NEVEREJNÉ 
 
14/ SK č.: 1383/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020 
Sťažnosť č. 374/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                  číslo licencie: R/91 
 
15/ SK č.: 1384/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020 
Sťažnosť č. 375/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                  číslo licencie: R/110 
 
16/ SK č.: 1385/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020 
Sťažnosť č. 376/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                 číslo licencie: R/106 
 
17/ SK č.: 1580/SKL/2020 zo dňa 3. 9. 2020 
Žiadosť o odňatie frekvencií na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o.   číslo licencie: R/139 
 
18/ Rôzne  
 
 
 



***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 747 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 20-16/1.705:   
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 
23. 9. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-16/1.706: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  
video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 
rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-16/1.707: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

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



K bodu 2/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1431/SO/2020      
(na vysielanie piesne Starship (Nicky Minaj) zo dňa 16. a 20. 7. 2020)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
      
Uznesenie č. 20-16/2.708:  
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. 1431/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej 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 
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. 20-16/748: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1373/SO/2020      
(na vysielanie programu Aféry časť Prst navyše zo dňa 2. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-16/3.709:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 7. 2020 
v čase o cca 11:09 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ  program Aféry, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/749: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konaniazačiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 7. 10. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-16/750: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 10. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1434/SO/2020      
(na vysielanie programu Aféry časť Školský kabinet zo dňa 15. a 16. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-16/4.710:  
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. 1434/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/751: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1514/SO/2020      
(na vysielanie programu K veci zo dňa 20. 8. 2020)  
Vysielateľ: RTVS     číslo licencie: na základe zákona, RD/1 
 
Uznesenie č. 20-16/5.711:  
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. 1514/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 



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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/752: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1458/SO/2020      
(na vysielanie programu Všetko najhoršie zo dňa 2. 8. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
  
Uznesenie č. 20-16/6.712: 
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. 1458/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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/753: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1396/SO/2020, 1403/SO/2020, 1404/SO/2020      
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum, ArginMax, reklamného šotu Emco z dní 10. a 11. 7. 2020)  
Vysielateľ:  MARKÍZA SLOVAKIA  spol. s r.o.                            číslo licencie: TD/17 

        MAC TV s.r.o.    TD/15 



Uznesenie č. 20-16/7.713:  
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. 1396/SO/2020, 
1403/SO/2020, 1404/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/754: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 10. 2020                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-16/7.714:  
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. 1396/SO/2020, 
1403/SO/2020, 1404/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC 
TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/755: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 10. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1432/SO/2020      
(na vysielanie programu Súdna sieň „Príliš drahý orgazmus“ zo dňa 14. 7. 2020)  



Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
  
Uznesenie č. 20-16/8.715:  
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. 1432/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:   

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/756: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1395/SO/2020     
(na vysielanie programu Cennet z dní 6. a 8. 7. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA  spol. s r.o.                               číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 20-16/9.716:   
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. 1395/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu Cennet zo dňa 6. 7. 2020 
a dňa 7. 7. 2020 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:   

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

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



Úloha č. 20-16/757: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-16/9.717:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 8. 7. 2020 v čase o cca 12:58 hod. odvysielal 
v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím k programu Cennet, 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 pre osoby so sluchovým 
postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so 
sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím. 

 
Hlasovanie:   

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/758: 
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: 7. 10. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-16/759: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 5. 10. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 10/  
SK č.: 1179/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 915/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/22. 3. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 
   
Uznesenie č. 20-16/10.718: 
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. 1179/SKO/2020 
vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/760: 
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: 7. 10. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-16/761: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 11/  
SK č.: 1048/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 685/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mike a Dave zháňajú baby/ 1. a 3. 2. 2020/JOJ, JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                         číslo licencie: TD/15, T/219, TD/16
  
Uznesenie č. 20-16/11.719:  
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. 1048/SKO/2020 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 1. 2. 2020 v čase o cca 20:36 hod. 
a v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 3. 2. 2020 v čase o cca 20:25 hod. program 
Mike a Dave zháňajú baby, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý 
naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 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“) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/762: 
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: 23. 10. 2020         Z: PLO 
 
Úloha č. 20-16/763: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 10. 2020            Z:PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 1104/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 706/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: Osudové leto 2; komunikát 18 rokov s TV JOJ/ 8. a 9. 
2. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 20-16/12.720: 
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. 
1104/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 
 

I. porušil 
 

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

tým, 
 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 9. 2. 2020  v čase o cca 16:57 hod. 
program Osudové leto 2, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako 
vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 

systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania (ďalej len „JSO“) zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských 
vzťahov, ak je vzhľadom na vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený 
predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu, 

- § 1 ods. 3 písm. d) JSO zobrazenie násilných aktov, 
- § 1 ods. 3 písm. j) JSO zobrazenie rizikových športových disciplín, 
- § 1 ods. 3 písm. k) JSO expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, 

frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, 
druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané 
vekovej skupine maloletých od 12 rokov, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 12 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako vhodného pre všetky vekové 
skupiny maloletých nesprávne uplatnil JSO, 

 
II. porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že program Osudové leto 2 odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 8. 2. 2020 
o cca 13:01:35 hod. v trvaní cca 146 minút a 56 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát a program Osudové leto 2 odvysielaný na televíznej programovej službe 
JOJ PLUS dňa 9. 2. 2020 o cca 16:57:21 hod. v trvaní cca 147 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných 
prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát, 

 
III. porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že 

 



1. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 8. 2. 2020 v čase od 13:00:00 hod. do 
13:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 13:22:31 hod. do cca 13:28:14 hod. v trvaní cca 5 minút a 43 
sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 13:53:06 hod. do cca 13:59:19 hod. v trvaní cca 6 minút a 13 
sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase od cca 13:28:19 hod. a 13:28:53 hod., 
ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
a ktorý trval cca 34 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 30 sekúnd, 
 

2. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 8. 2. 2020 v čase od 14:00:00 hod. do 
14:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 14:22:03 hod. do cca 14:27:47 hod. v trvaní cca 5 minút a 44 
sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 14:46:31 hod. do cca 14:52:44 hod. v trvaní cca 6 minút a 13 
sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase od cca 14:52:49 hod. a 14:53:23 hod., 
ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
a ktorý trval cca 34 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 31 sekúnd, 
 

3. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 9. 2. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do 
17:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 17:10:29 hod. do cca 17:15:48 hod. v trvaní cca 5 minút a 19 
sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 17:38:15 hod. do cca 17:44:53 hod. v trvaní cca 6 minút a 38 
sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase od cca 17:44:58 hod. a 17:45:32 hod., 
ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
a ktorý trval cca 34 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 31 sekúnd, 
 

4. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 9. 2. 2020 v čase od 18:00:00 hod. do 
18:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 18:02:37 hod. do cca 18:08:10 hod. v trvaní cca 5 minút a 33 
sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 18:35:06 hod. do cca 18:41:29 hod. v trvaní cca 6 minút a 23 
sekúnd, 

– komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase od cca 18:41:34 hod. a 18:42:08 hod., 
ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
a ktorý trval cca 34 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, 
čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 30 sekúnd, 
 

Hlasovanie:  
Danielová za 
Kubica  za 



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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) 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 za 
Kubica  za 
Batta                 za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-16/764: 
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: 23. 10. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-16/765: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 10. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.:  1047/SKO/2020 zo dňa 8. 4. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 566/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Café Hyena/ 22. 1. 2020/ Rádio Litera 
ÚK: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: RD/14 
 
Uznesenie č. 20-16/13.721:  
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. 1047/SKO/2020 
Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 22. 1. 2020 o cca 12:32 hod. odvysielal na programovej službe Rádio Litera program Café 
Hyena, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) 
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 „vulgárny 
jazyk, obscénne vyjadrovanie a sexuálne prejavy prezentované a spracované v texte“, pričom došlo k 
nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 
1 tejto vyhlášky, 

 
Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 
Kubica  za 
Batta                za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  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 497,- € eur slovom štyristodeväťdesiatsedem 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  zdržal sa 
Dušíková zdržala sa 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 20-16/766: 
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: 23. 10. 2020          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-16/767: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2020                 Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 1383/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020 
Sťažnosť č. 374/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                  číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 20-16/14.722:  
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 účastníkovi správneho konania č. 
1383/SKL/2020 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
 

podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 
 
z dôvodu, že nevysielal programovú službu Rádio One dlhšie, ako 30 dní počas kalendárneho roka. 
 
Úloha č. 20-16/768: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 23. 10. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 1384/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020 
Sťažnosť č. 375/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                  číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 20-16/15.723:  
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 účastníkovi správneho konania č. 
1384/SKL/2020 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. 
 

podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/110 



 
z dôvodu, že nevysielal programovú službu Rádio One Retro dlhšie, ako 30 dní počas kalendárneho 
roka. 
 
Úloha č. 20-16/769: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 23. 10. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 1385/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020 
Sťažnosť č. 376/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                 číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 20-16/16.724:  
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 účastníkovi správneho konania č. 
1385/SKL/2020 vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
 

podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106 
 
z dôvodu, že nevysielal programovú službu Radio One Rock dlhšie, ako 30 dní počas kalendárneho 
roka. 
 
Úloha č. 20-16/770: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 23. 10. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 17/  
SK č.: 1580/SKL/2020 zo dňa 3. 9. 2020 
Žiadosť o odňatie frekvencií na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o.  číslo licencie: R/139 
 
Uznesenie č. 20-16/17.725:  
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 
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. 1580/SKL/2020 zo dňa 
3. 9. 2020 posúdila žiadosť o odňatie frekvencie účastníka konania 
 
POWER DEVELOPMENT s. r. o. 
A. Sládkoviča 5 
071 01 Michalovce 
 
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 § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
odníma 

 
frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov 

                                                                              
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 3. 9. 2020 písomne požiadal.  
 
Úloha č. 20-16/771: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1580/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 23. 10. 2020 Z: PLO 
 
 
18/ Rôzne 
    
1/ Schválenie dodatku č. 2 k smernici č. 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek s nizíkymi 
hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov               
 
Uznesenie č. 20-16/18.726:  
Rada schvaľuje znenie dodatku č. 2 k smernici č. 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek 
s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v predloženom znení, bez návrhu na opravu alebo doplnenie.      
 
Úloha č. 20-16/772: 
Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady so znením dodatku č. 2 
k smernici č. 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
T: 19. 10. 2020          Z: ÚRK 
 
2/ Prehľad zmien zákona č. 308/2000 Z. z. a ďalších zákonov súvisiacich s vysielaním od 1. 1. 2020 
 
Uznesenie č. 20-16/18.727:  
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
3/ Politiky ochrany údajov – Bezpečnostný projekt 
 
Uznesenie č. 20-16/18.728:  
Rada schvaľuje predložený materiál bez návrhov na zmenu a doplnenie.  
 
Úloha č. 20-16/773: 
Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie zamestnancov Kancelárie Rady a členov Rady so znením 
Politiky ochrany údajov – Bezpečnostný projekt. 
T: 19. 10. 2020          Z: PLO 
 
4) SK: 1242/SKL/2020 zo dňa 22. 5. 2020 
Predmet: Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/117 
ÚK: CORPORATE LEGAL s.r.o. 
 
Uznesenie č. 20-16/18.729:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona 



č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1242/SKL/2020, posúdila žiadosť o predĺženie platnosti 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/117, účastníka konania 
 
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
Miletičova 5B 
821 08 Bratislava  
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  
a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/117 do 22. 12. 2029 

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

                                                                                        
mení 

 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/117/2013 zo dňa 3. 12. 2013 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

 
1. Názov programovej služby: Rádio Vlna       
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov 

a platnosť licencie končí dňom 22. 12. 2029 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom 

terestriálnych frekvencií) 
5. Jazyk vysielania: slovenský  

Pridelené frekvencie: 106,6 MHz Banská Bystrica  
 105,1 MHz Banská Štiavnica  
 95,6 MHz Bardejov 
 101,8 MHz Bratislava  
 91,1 MHz Brezno 
 99,6 MHz Čadca 
 107,0 Dobšiná 
 87,9 MHz Dolný Kubín  
 95,7 MHz Košice mesto  
 96,0 MHz Lučenec  
 88,1 MHz Marovka  
 104,9 MHz Martin  
 90,0 MHz Medzilaborce   
 99,0 MHz Trebišov 
 90,7 MHz Námestovo  
 96,1 MHz Nitra 
 104,8 MHz Poprad  
 105,8 MHz Prešov 
 92,9 MHz Prievidza – Silo  
 106,7 MHz Rimavská Sobota  
 101,4 MHz Rožňava 
 91,1 MHz Ružomberok  



 92,8 MHz Ružomberok 
 88,5 MHz Snina 
 92,4 MHz Stropkov  
 105,5 MHz Trenčín  
 92,0 MHz Žiar nad Hronom  
 92,7 MHz Žilina – Zástranie 
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo 
dňa 21. 5. 2020, oddiel: Sro, vložka číslo: el-119883/2020/B.  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 21. 5. 2020, oddiel: Sro, vložka číslo: el-
119883/2020/B. 

III.  
 

1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
22. 5. 2020, podľa podania č. 1242/SKL/2020-1: 
a) Spravodajstvo – 7,96 % 
b) Publicistika:  

1. polit. publicistika – 0,79 % 
2. ostatná publicistika – 0,79 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0,08 % 
3. literárno-dramatické programy – 0,2 % 
4. zábavné programy – 0,6 % 
5. hudobné programy – 2,97 % 

d) Ostatný program – 86,61 % 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

9,82 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD/DVD 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových 
služieb, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  

 
2.1.  Frekvencia: 101,8 MHz  Bratislava 
  Lokalita: Kamzík 
  Frekvenčný list: 4850/OSFS/2012 zo dňa 14. 5. 2012 

 
2.2.  Frekvencia: 106,6 MHz Banská Bystrica 
       Lokalita: Panský diel 
       Frekvenčný list: 4848/OSFS/2012 zo dňa 11.5. 2012 
 
2.3.   Frekvencia: 105,1 MHz Banská Štiavnica 
   Lokalita: Sitno 
   Frekvenčný list: 4849/OSFS/2012 zo dňa 14. 5. 2012 



 
2.4.  Frekvencia: 95,6 MHz Bardejov 
   Lokalita:  Miháľov 
   Frekvenčný list: 1714/10/2007 zo dňa 10. 4. 2007 

 
2.5   Frekvencia: 91,1 MHz – Brezno 

  Lokalita:  Brezno - TVP Valaská 
            Frekvenčný list: 2325/10/2003 zo dňa 20. 3. 2003 
 
2.6.   Frekvencia: 99,6 MHz – Čadca 

  Lokalita: Čadca 
          Frekvenčný list: 2091/10/2003 zo dňa 27. 8. 2003 
 
2.7.   Frekvencia: 107,0 MHz – Dobšiná 

   Lokalita: Stromiš 
          Frekvenčný list: 1675/10/2007 zo dňa 4. 4. 2007 
 
2.8.   Frekvencia: 87,9 MHz – Dolný Kubín 

   Lokalita:  Dolný Kubín-Kuzmínovo 
          Frekvenčný list: 1351/10/2003 zo dňa 25. 8. 2003 
 
2.9.   Frekvencia: 95,7 MHz – Košice mesto 

  Lokalita: Bankov 
         Frekvenčný list: 1915/10/2007 zo dňa 17. 4. 2007 
 
2.10.  Frekvencia: 96,0 MHz – Lučenec 

Lokalita: Lučenec 
           Frekvenčný list: 9460/10/2001 zo dňa 8. 11. 2001 
 
2.11.  Frekvencia: 88,1 MHz – Marovka 

Lokalita: Chata Karolka 
           Frekvenčný list: 4851/OSFS/2012 zo dňa 14. 5. 2012 
 
2.12.  Frekvencia: 104,9 MHz – Martin 

Lokalita: Chata „Pod Kľačianskou Magurou“ 
           Frekvenčný list: 4277/10/2002 zo dňa 6. 5. 2002 
 
2.13.  Frekvencia: 90,0 MHz – Medzilaborce 

Lokalita: vodáreň 
           Frekvenčný list: 1676/10/2007 zo dňa 4. 4. 2007 
 

2.14.  Frekvencia: 99,0 MHz – Trebišov 
Lokalita: Silo 

           Frekvenčný list: 9245/OSFS/2016 zo dňa 8. 8. 2016 
 

2.15.  Frekvencia: 90,7 MHz – Námestovo 
Lokalita: Námestovo - Uhlisko 

          Frekvenčný list: 961/10/2003 zo dňa 25. 8. 2003 
 
2.16.  Frekvencia: 96,1 MHz – Nitra 
      Lokalita: Nitra - Borina 
           Frekvenčný list: 7783/10/2002 zo dňa 25. 8. 2003 
 
2.17.  Frekvencia: 104,8 MHz – Poprad 
     Lokalita: Hranovnica 



           Frekvenčný list: 7156/10/2003 zo dňa 6. 12. 2003 
 
2.18.  Frekvencia: 105,8 MHz – Prešov 
   Lokalita: TVp Prešov 
            Frekvenčný list: 4279/10/2002 zo dňa 6. 5. 2002 
 
2.19.  Frekvencia: 92,9 MHz – Prievidza - Silo 
      Lokalita: Prievidza - Silo 
            Frekvenčný list: 1861/10/2003 zo dňa 28. 2. 2003 
 
2.20.  Frekvencia: 106,7 MHz – Rimavská Sobota 

Lokalita: Bankov 
           Frekvenčný list: 1916/10/2007 zo dňa 17. 4. 2007 
 
2.21.  Frekvencia: 101,4 MHz – Rožňava 

Lokalita: Dievčia skala 
          Frekvenčný list: 4852/OSFS/2012 zo dňa 14. 5. 2012 
 
2.22.  Frekvencia: 91,1 MHz – Ružomberok 

Lokalita: Úložisko 
           Frekvenčný list: 9462/10/2001 zo dňa 9. 11. 2001 

 
2.23.  Frekvencia: 92,8 MHz – Ružomberok 

Lokalita: Mních 
           Frekvenčný list: 1681/10/2007 zo dňa 4. 4. 2007 
 
2.24.  Frekvencia: 88,5 MHz – Snina 
   Lokalita: Ščobík 
   Frekvenčný list: 2343/10/2007 zo dňa 14. 5. 2007 
 
2.25.  Frekvencia: 92,4 MHz – Stropkov 
   Lokalita: Baňa 
   Frekvenčný list: 1679/10/2007 zo dňa 4. 4. 2007 
 
2.26.  Frekvencia: 105,5 MHz – Trenčín 
   Lokalita: Nad Oborou 

Frekvenčný list: 9461/10/2001 zo dňa 8. 11. 2001 
 
2.27.  Frekvencia: 92,0 MHz – Žiar nad Hronom 
   Lokalita: Stará Kremnička 
   Frekvenčný list: 9117/10/2007 zo dňa 1. 10. 2007 
 
2.28.  Frekvencia: 92,7 MHz – Žilina – Zástranie 
             Lokalita: Straník 
      Frekvenčný list: 709/10/2002 zo dňa 31. 1. 2002 
             

V.  
  
 Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 



Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT      áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS    Vlna 
Číslo programu PIN     áno“ 
 

Úloha č. 20-16/774: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní č. 1242/SKL/2020 rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 23. 10. 2020              Z: PLO 
 
 
5) Posúdenie žiadosti ATVS zo dňa 23. 9. 2020 
 
Uznesenie č. 20-16/17.730:  
Rada schvaľuje návrh pokračovať v uplatňovaní prijatých opatrení Rady súvisiacich so šírením 
ochorenia COVID-19, tak, ako o tom rozhodla na svojom zasadnutí dňa 8. 4. 2020. Rada berie na 
vedomie požiadavku ATVS, doručenú Rade dňa 23. 9. 2020 a pokiaľ to bude potrebné, bude naďalej 
uskutočňovať neformálne stretnutia s vysielateľmi a poskytovať im súčinnosť pri výklade zákona.  
 
 
 
V Bratislave dňa 23. 9. 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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