
Zápisnica č. 18/2020 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 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: Mgr. Gabriela Rothmayerová 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1505/SL/2020 zo dňa 26. 7. 2020 

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

ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.       číslo licencie: R/132 

 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1502/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

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

 

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1506/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik    číslo registrácie: TKR/113 

 

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1507/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

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

 

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1508/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/138 

 

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1509/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

ÚK: MKTS  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/199 

 

8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1611/SL/2020 zo dňa 4. 9. 2020 

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

ÚK: JURKOVIČ - ELEKTRO  s.r.o.     číslo registrácie: TKR/342 

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1461/SO/2020      

(na vysielanie programu Kuriér séria 1, epizóda 5 zo dňa 30. 7. 2020)  

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1523/SO/2020     

(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 25. 8. 2020)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1556/SO/2020     

(na vysielanie programu Zelená vlna špeciál zo dňa 7. 8. 2020)  

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: RD/2 

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1563/SO/2020      

(na vysielanie programu Na telo zo dňa 6. 9. 2020)  

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1460/SO/2020      

(na vysielanie programu TA3 – Tlačová beseda strany HLAS – sociálna demokracia zo dňa 31. 7. 

2020)  

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1467/SO/2020   

(na vysielanie upútavky Tri billboardy kúsok za Ebbingom zo dňa 5. 8.2020)  

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1540/SO/2020      

(na vysielanie reklamy Kooperativa z dní 27.  a 28. 8. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: TD/15; TD/144  

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1489/SO/2020     

(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 3. 8. 2020)  

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1559/SO/2020      

(na vysielanie programu OTO 20. ročník zo dňa 5. 9. 2020)  

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

 

18/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 1562/M/2020 

(monitorované vysielanie: Hlavné správy zo dňa 27. 8. 2020, Ranné správy zo dňa 28. 8. 2020) 

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

 

19/ SK č.: 1178/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

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

(Sťažnosť č. 805/SO/2020)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Dvě nevěsty a jedna svatba/23. 2. 2020/TV 

MARKÍZA 

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

 

20/ SK č.: 1182/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

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



(Sťažnosť č. 803/SO/2020)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Laky Royal/22. 2. 2020/JOJ PLUS 

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 

 

NEVEREJNÉ 

 

21/ SK č.: 1180/SKL/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 822/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Ringier Axel Springer SK, a.s. 

 

22/ SK č.: 1181/SKL/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 822/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Niko Lagerfeld s.r.o. 

 

23/ SK č.: 1596/SKL/2020 zo dňa 7. 9. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

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

 

24/ SK č.: 1603/SKL/2020 zo dňa 16. 9. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska   číslo licencie: TD/3 

 

25/ SK č.: 1618/SKL/2020 zo dňa 8. 9. 2020 

Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie 

ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín,  s.r.o.   číslo licencie: T/86 

 

26/ SK č.: 1646/SKL/2020 zo dňa 1. 10. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

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

 

27/ SK č.: 1645/SKL/2020 zo dňa 2. 10. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Ján Gregor  číslo registrácie: TKR/134 

 

28/ Rôzne  

 

ÚP: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - SK 1178/SKO/2020 - 10:00 hod. 

 

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

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 802 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 20-18/1.759: 

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 

21. 10. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak neprítomný 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 20-18/1.760: 

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 neprítomná 

Holeštiak neprítomný 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 20-18/1.761: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová neprítomná 

Holeštiak neprítomný 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1505/SL/2020 zo dňa 26. 7. 2020 

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

ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.       číslo licencie: R/132 

      

Uznesenie č. 20-18/2.762:  

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 Trnavská produkčná 

s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. 

b)zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej 

frekvencie 103,9 MHz Trnava. 

 

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. 20-18/803: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 4. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1502/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

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

 

Uznesenie č. 20-18/3.763:  

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. 1502/SL/2020 smerujúcu 

voči spoločnosti NITRANET, s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania programových 

služieb Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, Minimax, JimJam, Sport1, Sport2, AMC, 

AXN, Óčko 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. 20-18/804: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PLO 

 

 

 



Uznesenie č. 20-18/3.764:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o. vo 

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

poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD a ČT 

Šport HD bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 

 

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. 20-18/805: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 4. 11. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/806: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 4/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1506/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik    číslo registrácie: TKR/113 

 

Uznesenie č. 20-18/4.765:  
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. 1506/SL/2020 smerujúcu 

voči spoločnosti BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa 

poskytovania programových služieb Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV 

Barrandov, Kino Barrandov, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, Sport 2, AMC, Filmbox, ČT sport,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. 20-18/807: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-18/4.766:  
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 BYTHERM, s.r.o. 

Mestský bytový podnik vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2 a ČT 

24 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 

 

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. 20-18/808: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 4. 11. 2020             Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/809: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 5/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1507/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

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

 

Uznesenie č. 20-18/5.767:  

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. 1507/SL/2020 smerujúcu 

voči spoločnosti OBEC SAT s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania programových 

služieb Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Minimax, Cartoon 

Network, Disney Channel, Óčko, Senzi, Šláger TV, ČT 24, ČT sport, Sport 1, AMC, FilmBox, AXN, 

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. 20-18/810: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-18/5.768:  

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 OBEC SAT s.r.o. vo 

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

poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2 a Prima Zoom bez súhlasu 

ich pôvodných vysielateľov. 

 

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. 20-18/811: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 4. 11. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/812: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 6/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1508/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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

ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/138 

  

Uznesenie č. 20-18/6.769: 

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. 1508/SL/2020 smerujúcu 



voči spoločnosti KABELOVKA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania 

programových služieb Prima Love, Prima Krimi, Minimax, CartoonNetwork, Disney Channel, Óčko, 

Senzi, Šlágr TV, Sport 1, Arena Sport, Eurosport, AMC, AXN, Filmbox, Hobby TV, 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. 20-18/813: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-18/6.770: 

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 KABELOVKA, spol. s 

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

poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT sport, Prima 

Zoom, Prima Cool, TV Barrandov a Kino Barrandov bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov. 

 

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. 20-18/814: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 4. 11. 2020          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/815: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 7/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1509/SL/2020 zo dňa 5. 8. 2020 

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



ÚK: MKTS  s.r.o.        číslo registrácie: TKR/199 

 

Uznesenie č. 20-18/7.771:  

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. 1509/SL/2020 smerujúcu 

voči spoločnosti MKTS s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa poskytovania programových 

služieb Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Cartoon 

Network, Disney Channel, Óčko, Senzi, Šlágr TV, ČT sport, Sport 1, Arena Sport, AMC, FilmBox, 

AXN, 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. 20-18/816: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-18/7.772:  

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 MKTS s.r.o. vo veci 

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

poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24 a Minimax bez 

súhlasu ich pôvodných vysielateľov. 

 

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. 20-18/817: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 4. 11. 2020          Z: PLO 

 

 



Úloha č. 20-18/718: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 2. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 8/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1611/SL/2020 zo dňa 4. 9. 2020 

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

ÚK: JURKOVIČ - ELEKTRO  s.r.o.     číslo registrácie: TKR/342 

  

Uznesenie č. 20-18/8.773:  

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. 1611/SL/2020 smerujúcu 

voči spoločnosti JURKOVIČ - ELEKTRO 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. 20-18/819: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PLO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1461/SO/2020      

(na vysielanie programu Kuriér séria 1, epizóda 5 zo dňa 30. 7. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-18/9.774:   

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

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

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

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

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

30. 7. 2020 v čase o cca 22:32 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ program Kuriér, 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. 20-18/820: 

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: 4. 11. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/821: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1523/SO/2020     

(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 25. 8. 2020)  

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

   

Uznesenie č. 20-18/10.775: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

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

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

postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1523/SO/2020 

smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

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. 20-18/822: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1556/SO/2020     

(na vysielanie programu Zelená vlna špeciál zo dňa 7. 8. 2020)  

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona      číslo licencie: RD/2 

  

 



Uznesenie č. 20-18/11.776:  

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. 1556/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Rádio Regina 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. 20-18/823: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1563/SO/2020      

(na vysielanie programu Na telo zo dňa 6. 9. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-18/12.777: 

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. 1563/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. 20-18/824: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PgO 

           



K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1460/SO/2020      

(na vysielanie programu TA3 – Tlačová beseda strany HLAS – sociálna demokraciazo dňa 31. 7. 

2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-18/13.778:  

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. 1460/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 20-18/825: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T:2. 11. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1467/SO/2020   

(na vysielanie upútavky Tri billboardy kúsok za Ebbingom zo dňa 5. 8.2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-18/14.779:  

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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 

televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5.8.2020 v čase o cca 18:58 hod. komunikát 

propagujúci audiovizuálne dielo Tri billboardy kúsok za Ebbingom, v ktorom mohlo dôjsť 

k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. 

 

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. 20-18/826: 

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: 4. 11. 2020 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/827: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 2. 11. 2020                     Z:PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1540/SO/2020      

(na vysielanie reklamy Kooperativa z dní 27.  a 28. 8. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: TD/15; TD/144  

 

Uznesenie č. 20-18/15.780:  

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. 1540/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznych programových služieb JOJ a Jojko, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 20-18/828: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1489/SO/2020     

(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 3. 8. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-18/16.781:  

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. 1489/SO/2020 smerujúcu 

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



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

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 20-18/829: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 17/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1559/SO/2020      

(na vysielanie programu OTO 20. ročník zo dňa 5. 9. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-18/17.782:  

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

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

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

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

Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5. 9. 2020 v čase o cca 20:20 hod. odvysielal na 

programovej službe Jednotka program OTO 20. ročník, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu 

otvorenou alebo skrytou formou znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva. 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Kubica  za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková zdržala sa 

Fašiangová zdržala sa 

Holeštiak neprítomný 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-18/830: 

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: 4. 11. 2020 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/831: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 



T: 2. 11. 2020 Z: PgO 
 

Uznesenie č. 20-18/17.783:  

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. 1559/SO/2020 smerujúce 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka a uznala sťažnosti v časti možného porušenia  

§ 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 

zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Kubica  za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak neprítomný 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-18/832: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020         Z: PgO 
 

Predsedníčka Rady sa nezúčastnila na rokovaní o bode č. 17, vedenia schôdze sa ujal podpredseda 

Rady P. Kubica. Ako dôvod neúčasti na rokovaní k tomuto bodu uviedla účinkovanie rodinného 

príslušníka člena Rady v programe OTO z 5. 9. 2020, ktorý bol predmetom rokovania v tomto bode. 

Predsedníčka Rady nepovažovala za vhodné zúčastniť sa na rozhodovaní v danej veci, keďže dotknutý 

člen svoj vzťah k predmetu konania vopred neoznámil a nevylúčil sa z rokovania o tomto bode,  

a podľa jej názoru by sa  člen kontrolného orgánu mal zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo 

byť považované za konflikt záujmov.  

 

K bodu 18/  

Kontrolný monitoring 

Správa č. 1562/M/2020 

(monitorované vysielanie: Hlavné správy zo dňa 27. 8. 2020, Ranné správy zo dňa 28. 8. 2020) 

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

 

Uznesenie č. 20-18/18.784:  
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 C.E.N. s. r.o. vo veci 

možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 

2020 v čase o cca 8:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 program Ranné správy, 

v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom Rúška a ich nosenie, v ktorom mohlo prísť k porušeniu 

povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  proti 

Batta                 proti 



Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  proti 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-18/833: 

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: 4. 11. 2020 Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-18/18.785:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 o vysielaní a retransmisii“) po 

prerokovaní správy č. 1562/M/2020 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 

z. vysielania televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o., číslo licencie TD/14 

skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní programu Hlavné správy zo dňa 27. 8.2020 nebolo 

zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 

 

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. 20-18/834: 

Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 

T: 2. 11. 2020 Z: PgO 
 

K bodu 19/  

SK č.: 1178/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

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

(Sťažnosť č. 805/SO/2020)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Dvě nevěsty a jedna svatba/23. 2. 2020/TV 

MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 20-18/19.786:  

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

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

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

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

č. 1178/SKO/2020 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 



p o r u š i l  

 

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

tým, 

 

že dňa 23. 2. 2020 v čase o cca 11:28 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA  

program Dvě nevěsty a jedna svatba, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 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, 

- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, 

ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník 

konania jeho označením v čase od cca 11:28:13 hod. (začiatok programu) do 11:47:09 hod. a v čase od 

cca 11:56:10 hod. do 12:15:39 hod. ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a v čase od cca 

12:24:42 hod. do 12:48:44 hod. a v čase od cca 12:57:40 hod. do 13:22:30 hod. ako nevhodný pre 

maloletých divákov do 12 rokov, nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 JSO, 

 

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. 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, VSXXX20, 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. 20-18/835: 

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. 11. 2020                 Z: PLO 
 

Úloha č. 20-18/836: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T:2. 11. 2020                             Z: PgO 

 

K bodu 20/  

SK č.: 1182/SKO/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

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

(Sťažnosť č. 803/SO/2020)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Laky Royal/22. 2. 2020/JOJ PLUS 

ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16 

 

Uznesenie č. 20-18/20.787:  

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. 1182/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 dňa 22. 2. 2020  v čase o cca 20:08 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program 

Laky Royal, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 

scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 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, 

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO  expresívne vyjadrovanie,  

- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, 

frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, 

druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané 

vekovej skupine maloletých od 15 rokov,  

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 

divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 

maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

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. 20-18/837: 

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. 11. 2020                 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-18/838: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 2. 11. 2020                   Z: PgO 

 

NEVEREJNÉ 

 

K bodu 21/  

SK č.: 1180/SKL/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 822/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Ringier Axel Springer SK, a.s. 

 

Uznesenie č. 20-18/21.788:  

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. 1180/SKL/2020 

vedené voči spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a.s. 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. 



Úloha č. 20-18/839: 

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: 21. 11. 2020                    Z:PLO 

 

K bodu 22/ 

SK č.: 1181/SKL/2020 zo dňa 6. 5. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 822/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Niko Lagerfeld s.r.o. 

 

Uznesenie č. 20-18/22.789:  

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

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

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

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

1181/SKL/2020 Niko Lagerfeld s.r.o.  

 

p o r u š i l 

 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

že dňa 31.3.2020 na internetovej stránke https://tazkytyzden.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu 

službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Úloha č. 20-18/840: 

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: 21. 11. 2020          Z: PLO 
 

K bodu 23/ 

SK č.: 1596/SKL/2020 zo dňa 7. 9. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 20-18/23.790:  

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

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 

Z. z., v správnom konaní č. 1596/SKL/2019 zo dňa 7. 9. 2020, posúdila oznámenie  o zmene licencie 

č. R/112 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. a zmene licencie č. RD/27 

na rozhlasové digitálne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z.účastníka konania: 

 

D. EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

https://tazkytyzden.sk/


821 04 Bratislava 

 

z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 

podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie:  

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112 v čl. III. takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

7. 9. 2020, podanie č. 1596/SKL/2020-1: 

 

   1.1 Spravodajstvo: 7 % 

1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 1,8 % 

1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.3.1 Detské programy: 0% 

1.3.2 Náboženské programy: 0 % 

1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 

1.3.4 Zábavné  programy:  0,8 % 

1.3.5 Hudobné programy: 11, 9 % 

 Ostatný program: 78,5 % 

 

2.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

8,8%“ 

 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/27  v Čl. I., bod 5 - 6. takto: 

„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

18. 9. 2019, podanie č. 1551/SKL/2019-2: 

 

   1.1 Spravodajstvo: 7 % 

1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 1,8 % 

1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.3.1 Detské programy: 0% 

1.3.2 Náboženské programy: 0 % 

1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 

1.3.4 Zábavné  programy:  0,8 % 

1.3.5 Hudobné programy: 11, 9 % 

 Ostatný program: 78,5 % 

 

6. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

8,8 %“ 

 

Úloha č. 20-18/841: 



Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou 

na úhradu správneho poplatku. 

T: 21. 11. 2020                    Z: PLO 

 

K bodu 24/ 

SK č.: 1603/SKL/2020 zo dňa 16. 9. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/3 

 

Uznesenie č. 20-18/24.791:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 

308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 1603/SKL/2020 zo dňa 16. 9. 2020 posúdila 

doručené oznámenie z dôvodu vykonaných zmien  licencie č. TD/3 účastníkom konania (ďalej aj 

„ÚK“): 

 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 

 

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

toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/3 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. 1603/SKL/2020-1 zo dňa 16. 9. 2020: 

a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 7 % 

2. Programy: min. 93 %  

b)  Programové typy (100%) 

Spravodajstvo – 11,11 % 

Publicistika: 

1) polit. publicistika – 0 % 

2) ostatná publicistika – 11,31 % 

Dokumentárne programy – 16,87 % 

Dramatické programy –  21,03 % 

Zábavné programy –   15,08 % 

Hudobné programy –  20,63 % 

Vzdelávacie programy – 3,97 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 %“ 

 

Úloha č. 20-18/842: 

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: 21. 11. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 25/ 

SK č.: 1618/SKL/2020 zo dňa 8. 9. 2020 

Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie 

ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín,  s.r.o.  číslo licencie: T/86 

 

Uznesenie č. 20-18/25.792:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1618/SKL/2020 zo dňa 8.9.2020, 

podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/86 na 

televízne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  

 

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 

Hviezdoslavovo námestie 1651/2,   

026 01 Dolný Kubín 

 

(ďalej len „účastník konania“) 

 

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

o správnom konaní vydáva toto   

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 

 

mení 

 

licenciu č. T/86 nasledovne: 

 

Článok  I., body 5 a 6 sa menia a znejú: 

„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby TV DK podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 1618/SKL/2020-1 zo dňa 8.9.2020): 

 

a) Programová služba (100%) 

Doplnkové vysielanie – 25% (50%) 

Programy – 75% (50)% 

b) Programy (100%) 

Spravodajstvo – 67%  (75%) 

Publicistika – 33% (25%) 

polit. publicistika – 8% (0%) 

ostatná publicistika – 25%  (25%) 

Dokumentárne programy - % 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy - 0% 

Hudobné programy - 0% 

Vzdelávacie programy - 0% 

Náboženské programy - 0% 

Detské programy – 0% 

Šport - 0% 

 

Úloha č. 20-18/843: 



Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1618/SKL/2020 a zašle 

ho účastníkovi konania, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 

poplatku. 

T: 21. 11. 2020            Z: PLO 

 

K bodu 26/ 

SK č.: 1646/SKL/2020 zo dňa 1. 10. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 20-18/26.793:  

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. 1646/SKL/2020 zo dňa 1. 10. 2020 posúdila 

oznámenie o zmene licencie č. TD/14 účastníka konania 

 

C.E.N. s.r.o. 

Gagarinova 12 

821 05 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/14 nasledovne: 

 

Čl. II. sa mení a znie: 

„Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb 

a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 7. 10. 2020, spisová značka: RPO468117/2020, Id 

v zdrojovom registri: 227785, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo 

Sro/21029/B, 

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 

7. 10. 2020, spisová značka: RPO468117/2020, Id v zdrojovom registri: 227785, registračný 

úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/21029/B.“ 

 

Úloha č. 20-18/844: 

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

v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 21. 11. 2020 Z: PLO 

 

K bodu 27/ 

SK č.: 1645/SKL/2020 zo dňa 2. 10. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Ján Gregor  číslo registrácie: TKR/134 

 

Uznesenie č. 20-18/27.794:  



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

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

o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1645/SKL/2020 z dňa 

2.10.2020posúdila doručené oznámenie o zmene územného rozsahu registrácie retransmisie č. 

TKR/134,  podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  

 

Ján Gregor 

Kvášovecká 4179/23 

018 41 Dubnica nad Váhom 

 

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

správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/134 z dňa 16.02.1998 v bode 2-3  ku dňu 1.1.2021 takto : 

 

"1.Časť2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa „Rudník, (okres Myjava, PSČ 90623)“  

  2. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 

 

Ilava, Kukučínova ulica   520 

Celkový počet prípojok   520“ 
 

Úloha č. 20-18/845: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 1645/SKL/2020, zašle ho  

účastníkovi konania, Jánovi Gregorovi,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 21.  11. 2020         Z: PLO 
 

28/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2020. 

 

Uznesenie č. 20-18/28.795:  

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2020. 

 

2/ Návrh rozpočtu na 2021 

 

Uznesenie č. 20-18/28.796:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021 a ukladá riaditeľovi 

Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu predložiť tento návrh výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky pre kultúru a médiá do 30. 10. 2020. 

 

3/ Oznamy vo verejnom záujme 

 

Uznesenie č. 20-18/28.797:  

Rada schvaľuje predložený materiál Oznamy vo verejnom záujme bez návrhov na zmenu a doplnenie.  

 

4/ Oboznámenie členov Rady s listom z Výboru NR SR pre kultúru a médiá o priebehu vypočúvania 

žiadateľov o rozhlasové frekvencie 



 

Uznesenie č. 20-18/28.798:  

Rada berie na vedomie list zaslaný Výborom NR SR pre kultúru a médiá. 

 

Uznesenie č. 20-18/28.799:  

Rada ukladá Kancelárii zabezpečiť verejný prenos vypočutia žiadateľov o frekvencie dňa 18. 11. 2020 

prostredníctvom služby YouTube v zmysle informácie o technickej realizovateľnosti vyžiadanej 

predsedníčkou Rady na predchádzajúcom zasadnutí. 

 

 
 
 
 

V Bratislave dňa 21. 10. 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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