
Zápisnica č. 17/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 10. 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: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1469/SL/2020 zo dňa 24. 7. 2020 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.         číslo licencie: R/132 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1445/SL/2020 zo dňa 15. 7. 2020 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Televízne káblové rozvody,  s.r.o. Humenné    číslo licencie: TKR/114 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1468/SO/2020      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 5. 8. 2020)  
Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/112, RD/27 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1476/SO/2020      
(na vysielanie reklamy sexshop RužovýSlon.sk zo dňa 26. 7. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1488/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program Parker zo dňa 10. 8. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1440/SO/2020      
(na vysielanie programu Inkvizícia zo dňa 22. a 23. 7. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1443/SO/2020      
(na vysielanie programu 9-1-1 (S 03, E 09, 10) zo dňa 21. a 23. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1477/SO/2020     
(na vysielanie programu  Zaostrené na - mestské nájomné byty zo dňa 16. 5. 2020, a Zaostrené na - 
skládka komunálneho odpadu vo Veternej Porube zo dňa 14. 11. 2019)  
Vysielateľ:  Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 



(na programy umiestnené na internetových stránkach http://www.tvliptov.sk/clanok/1708-zaostrene-
na-mestske-najomne-byty a  
http://www.tvliptov.sk/clanok/1669-zaostrene-na-skladka-komunalneho-odpadu-vo-veternej-porube)  
Poskytovateľ:  Televízia Liptov, a.s.      
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1538/SO/2020     
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo zo dňa 17. 8. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1501/SO/2020     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. a 14. 8. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                 číslo licencie: RD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1463/SO/2020      
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 17. 7. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1419/SO/2020      
(na vysielanie frekvencií Nitra a Trenčín z dní 25., 26., 27. a 28. 6. 2020)  
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.      číslo licencie: R/113 
 
14/ SK č.: 1106/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 654/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 32 ods. 9  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Štúdio TA3/4. 2. 2020/TA3 
ÚK: C.E.N. s. r. o. číslo licencie: TD/14 
 
15/ SK č.: 1107/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 807/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Babská jazda /16. 2. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
16/ SK č.: 1108/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 634/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rýchlo a zbesilo 2 /1. 2. 2020/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 
 
17/ SK č.: 1105/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 633/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ Vzniká titulná skladba 
k filmu Správa/1. 2. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 
 
NEVEREJNÉ 



 
18/ SK č.: 1452/SKL/2020 zo dňa 22. 7. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.  číslo licencie:  
 
19/ SK č.: 1575/SKL/2020 zo dňa 9. 9. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o.  číslo licencie: TD/227 
 
20/ SK č.: 1576/SKL/2020 zo dňa 7. 9. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s. r. o.  číslo licencie: TD/79 
 
21/ SK č.: 1577/SKL/2020 zo dňa 2. 9. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.  číslo licencie: TD/94 
 
22/ Rôzne   
 

***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 774 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 20-17/1.731:   
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 
7. 10. 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. 20-17/1.732: 
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. 20-17/1.733: 
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/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1469/SL/2020 zo dňa 24. 7. 2020 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.        číslo licencie: R/132 
      
Uznesenie č. 20-17/2.734:  
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. 1469/SL/2020 smerujúcu 
voči vysielateľovi Trnavská produkčná 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. 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1445/SL/2020 zo dňa 15. 7. 2020 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Televízne káblové rozvody,  s.r.o. Humenné    číslo licencie: TKR/114 
 
 
 



Uznesenie č. 20-17/3.735:  
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. 1445/SL/2020 smerujúcu 
voči spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa 
možného poskytovania retransmisie programových služieb AMC, Minimax, Spektrum, Sport 1, Sport 
2, TV Paprika, Jim Jam, 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. 20-17/775: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 20-17/3.736:  
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. 1445/SL/2020 smerujúcu 
voči spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa 
možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v čase od 1. 1. 2020 do 
7. 1. 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. 20-17/776: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nespreskúmateľnosti časti sťažnosti a informuje ho  
o ďalšom postupe vo veci.  
T: 19. 10. 2020                          Z: PLO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1468/SO/2020      



(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 5. 8. 2020)  
Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Uznesenie č. 20-17/4.737:  
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. 1468/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby EXPRES, vysielateľa D.EXPRES, k.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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/777: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                         Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1476/SO/2020      
(na vysielanie reklamy sexshop RužovýSlon.sk zo dňa 26. 7. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 20-17/5.738:  
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. 1476/SO/2020 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 
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. 20-17/778: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1488/SO/2020      
(na vysielanie upútavky na program Parker zo dňa 10. 8. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
  
Uznesenie č. 20-17/6.739: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 10.8.2020 v čase o cca 21:43 
hod. upútavku na program Parker, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, 
znázorňujúce scény násilia. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/779: 
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: 21. 10. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-17/780: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 10. 2020                                 Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1440/SO/2020      
(na vysielanie programu Inkvizícia zo dňa 22. a 23. 7. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-17/7.740:  
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. 1440/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Dvojka 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. 20-17/781: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2020          Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1443/SO/2020      
(na vysielanie programu 9-1-1 (S 03, E 09, 10) zo dňa 21. a 23. 7. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
  
Uznesenie č. 20-17/8.741:  
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. 1443/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. 20-17/782: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1477/SO/2020     
(na vysielanie programu  Zaostrené na - mestské nájomné byty zo dňa 16. 5. 2020, a Zaostrené na - 
skládka komunálneho odpadu vo Veternej Porube zo dňa 14. 11. 2019)  
Vysielateľ:  Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 



(na programy umiestnené na internetových stránkach http://www.tvliptov.sk/clanok/1708-zaostrene-
na-mestske-najomne-byty a  
http://www.tvliptov.sk/clanok/1669-zaostrene-na-skladka-komunalneho-odpadu-vo-veternej-porube)  
Poskytovateľ:  Televízia Liptov, a.s.  
 
Uznesenie č. 20-17/9.742:   
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. 1477/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe TV Liptov vysielateľa Televízia Liptov, a. s. a uznala uvedenú sťažnosť 
v tejto časti 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. 20-17/783: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-17/9.743:   
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. 1477/SO/2020 smerujúcu 
voči videozáznamom Zaostrené na – mestské nájomné byty a Zaostrené na – skládka komunálneho 
odpadu vo Veternej Porube zverejnených na internetových stránkach 
http://www.tvliptov.sk/clanok/1708-zaostrene-na-mestske-najomne-byty a 
http://www.tvliptov.sk/clanok/1669-zaostrene-na-skladka-komunalneho-odpadu-vo-veternej-porube  
a uznala uvedenú sťažnosť v tejto časti 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. 20-17/784: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 



T: 19. 10. 2020          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-17/9.744:   
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 Televízia Liptov, a. s. 
vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk, bez 
oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie:   

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/785: 
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: 21. 10. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1538/SO/2020     
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo zo dňa 17. 8. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
   
Uznesenie č. 20-17/10.745: 
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. 1538/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

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



 
Úloha č. 20-17/786: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                         Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1501/SO/2020     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. a 14. 8. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                 číslo licencie: RD/1 
  
Uznesenie č. 20-17/11.746:  
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. 1501/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/787: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1463/SO/2020      
(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 17. 7. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-17/12.747: 
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. 1463/SO/2020 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 
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. 20-17/788: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                          Z: PgO
                   
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1419/SO/2020      
(na vysielanie frekvencií Nitra a Trenčín z dní 25., 26., 27. a 28. 6. 2020)  
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.      číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 20-17/13.748:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 
25. 6., 26. 6., 27. 6. a 28. 6. 2020 mohol vysielať rozhlasovú programovú službu Rádio WOW 
v rozpore s udelenou licenciou. 
 
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. 20-17/789: 
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: 21. 10. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-17/790: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 10. 2020                               Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 1106/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 654/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 32 ods. 9  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Štúdio TA3/4. 2. 2020/TA3 
ÚK: C.E.N. s. r. o. číslo licencie: TD/14 
 



Uznesenie č. 20-17/14.749:  
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. 1106/SKO/2020 
vedené voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/791: 
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. 11. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-17/792: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2020                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 1107/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 807/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Babská jazda /16. 2. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 20-17/15.750:  
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. 1107/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 PLUS odvysielal dňa 16.2.2020 v čase o cca 20:33 hod. 
program Babská jazda, 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, vulgárne gestá, obscénne 
vyjadrovanie alebo obscénne gestá 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 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, VS04320, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/793: 
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. 11. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-17/794: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 10. 2020                    Z: PgO 
 
 
 



K bodu 16/ 
SK č.: 1108/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 634/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rýchlo a zbesilo 2 /1. 2. 2020/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-17/16.751:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 1108/SKO/2020 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-17/795: 
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: 21. 10. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-17/796: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 10. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 17/  
SK č.: 1105/SKO/2020 zo dňa 22. 4. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 633/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ Vzniká titulná skladba 
k filmu Správa/1. 2. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-17/17.752:  
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. 1105/SKO/2020 



vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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. 20-17/797: 
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: 7.11.2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-17/798: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2020                  Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 18/  
SK č.: 1452/SKL/2020 zo dňa 22. 7. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.  číslo licencie:  
 
Uznesenie č. 20-17/17.753:  
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. 1452/SKL/2020 zo dňa  
22. 7. 2020,  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: 
 
MV Média, s.r.o. 
Petrovianska 266/34 
080 05 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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



u d e ľ u j e   
 

spoločnosti MV Média, s.r.o. ku dňu 22. 10. 2020 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 2 9  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: TV Región 
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. 1452/SKL/2020-2 zo dňa 23. 7. 2020)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 16 % 
Programy –min. 84 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 50 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 50 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 84 %  
 
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: 51 % 
 
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 odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 28. 9. 2020, spisová značka: RPO461831/2020, Id v zdrojovom registri: 
4126417, registračný úrad: Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/40397/P, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 
28. 9. 2020, spisová značka: RPO461831/2020, Id v zdrojovom registri: 4126417, registračný úrad: 
Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/40397/P. 
 

III. 
 

 Doložky: 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
1. DVB-C 

 
Úloha č. 20-17/799: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1452/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 11. 2020                              Z: PLO 
 
K bodu 19/  
SK č.: 1575/SKL/2020 zo dňa 9. 9. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o.  číslo licencie: TD/227 
 
Uznesenie č. 20-17/19.754:  
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. 1575/SKL/2020 zo dňa 9. 9. 2020 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. TD/227 účastníka konania 
 
IFC MEDIA, s.r.o. 
Landererova 8 
811 09 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 podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. TD/227 nasledovne: 
 
1. v časti sídla účastníka konania sa pôvodné sídlo mení a znie nasledovne: 



„Landererova 8 
811 09 Bratislava“ 
 
2. Článok I. sa v bode 2. v časti Názov programovej služby mení a znie: „TV RiK“  
3. Článok  I., bod 5-9 sa mení a znie: 
„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1575/SKL/2020-1 zo dňa 9. 9. 2020): 
a) Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie – 20 % 
Programy – 80 % (z toho preberaný program – 0 %  
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 100 % 
Šport – 0 % 

 
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: 51 % 
 
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: 10,5 % 
 
Úloha č. 20-17/800: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1575/SKL/2020 a zašle 
ho účastníkovi konania, IFC MEDIA, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 9. 11. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 1576/SKL/2020 zo dňa 7. 9. 2020 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s. r. o.  číslo licencie: TD/79 
    
 Uznesenie č. 20-17/20.755:  
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. 1576/SKL/2020 zo dňa 7. 9. 2020 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. TD/79 účastníka konania 
 
ANTIK Telecom s.r.o. 



Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/79 nasledovne: 
1. Článok I. sa v bode 1. v časti Druh licencie mení a znie: „celoplošné digitálne vysielanie televíznej 

programovej služby“ 
 
2. Článok I. sa v bode 2. v časti Názov programovej služby mení a znie: „HaHa TV“  
3. Článok I. sa v bode 3. v časti Jazyk vysielania mení a znie: „vysielanie je bez komentára 
v slovenskom jazyku – v slovenskom jazyku sú textové správy šírené v rámci videotextu“ 
 
4. Článok  I., bod 5-7 sa mení a znie: 
„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1576/SKL/2020-1 zo dňa 7. 9. 2020, doplnené podaním  
č. 1576/SKL/2020-3 zo dňa 25. 9. 2020): 

 
a) Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie – 100 % 
Programy – 0 % (z toho preberaný program – 0 %  
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0 % 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič alebo USB kľúč“ 
 
Úloha č. 20-17/801: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1576/SKL/2020 a zašle 
ho účastníkovi konania, ANTIK Telecom s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 9. 11. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 1577/SKL/2020 zo dňa 2. 9. 2020 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.  číslo licencie: TD/94 



    
Uznesenie č. 20-17/21.756:  
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. 1577/SKL/2020 zo dňa 2. 9. 2020 posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. TD/94 účastníkom konania 
 
TV LUX s.r.o. 
Prepoštská 5 
811 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I. bod 5. sa mení a znie: 
„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní č. 1577/SKL/2020-1 zo dňa 2. 9. 2020: 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 5,8 % 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0 % 
2) ostatná publicistika – 20,1 % 
Dokumentárne programy – 11,0 % 
Dramatické programy –  2,1 % 
Zábavné programy –   0 % 
Hudobné programy –  4,8 % 
Vzdelávacie programy – 12,1 % 
Náboženské programy – 39 % 
Detské programy – 5,1 % 
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 20-17/802: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 9. 11. 2020          Z: PLO 
 
22/ Rôzne 
    
1/ Informácia o priebehu pracovného stretnutia na MK SR zo dňa 6. 10. 2020.  
 
2/ Zasielanie výplatných pások členom Rady elektronickými prostriedkami na e-mailové adresy. 
    
Uznesenie č. 20-17/22.757:  



Rada súhlasí so zasielaním výplatných pások členom Rady elektronickými prostriedkami na e-mailové 
adresy. 
 
3/ Informácie k jesennému výberovému konaniu na voľné rozhlasové frekvencie. 
 
4/ Informácie o priebehu rokovaní k Vysielaniu oznamov vo verejnom záujme. 
 
5/ Informácie o iniciatívne „zmúdri.sk“ – kampaň k mediálnej gramotnosti. 
 
6/ Organizácia diskusie na tému European Democracy Action Plan. 
 
Uznesenie č. 20-17/22.758:  
Rada súhlasí so spoluprácou Rady a organizácie Globsec na zorganizovaní verejnej 
online diskusie na tému „European Democracy Action Plan“.  
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 10. 2020 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu  
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
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