
Zápisnica č. 1/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13. 1. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: 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. 1902/SL/2020 

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

ÚK: POWER DEVELOPMENT, s.r.o.      číslo licencie: R/139 

 

3/ SK č.: 212/SKL/2021 (pôvodne 1742/SKL/2020) zo dňa 7. 10. 2020  

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

(Sťažnosť č. 1477/SO/2020) 

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

ÚK: Televízia Liptov, a.s.      

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1901/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 09. 2020)  

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1836/SO/2020       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2., 3., 7. 11. 2020)  

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1845/SO/2020     

(na vysielanie z dní 7. a 8. 11. 2020)  

Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s r. o.     číslo licencie: RD/24 

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1855/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 11. 2020)  

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1830/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 11. 2020)  

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1860/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 11. 2020)  

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1809/SO/2020     

(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 30. 10. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1808/SO/2020      

(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 3. 11. 2020)  

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

 

12/ SK č.: 129/SKO/2021 (pôvodne 1550/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1287/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/8. 6. 2020/DAJTO 

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

        

13/ SK č.: 297/SKL/2021 (pôvodne 1975/SKL/2020) zo dňa 15. 12. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava  číslo licencie: T/232 

 

14/ SK č.: 227/SKL/2021 (pôvodne 1790/SKL/2020) zo dňa 22. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava   číslo licencie: 

 

15/ SK č.: 273/SKL/2021 (pôvodne 1914/SKL/2020) zo dňa 26. 11. 2020 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TV Florena s.r.o.   číslo licencie: 

 

16/ SK č.: 251/SKL/2021 (pôvodne 1864/SKL/2020) zo dňa 16. 11. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

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

 

17/ Oznámenie o prevádzkovaní služby http://www.tvliptov.sk 

Oznámenie č. 1878/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: Televízia Liptov, a.s. 

 

18/ Oznámenie o prevádzkovaní služby http://www.refresher.sk 

Oznámenie č. 1934/ITV/2020 

Prevádzkovateľ: REFRESHER Media, s.r.o. 

 

19/ rôzne 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-01/1.001: 

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

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

dňa 13. 1. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  



Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková neprítomná 

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

 

Uznesenie č. 21-01/1.002: 

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 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková neprítomná 

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

 

Uznesenie č. 21-01/1.003: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková neprítomná 

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

 

K bodu 2/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 1902/SL/2020 

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

ÚK: POWER DEVELOPMENT, s.r.o.      číslo licencie: R/139 

 

Uznesenie č. 21-01/2.004:  

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. 1902/SL/2020 smerujúcu 

voči spoločnosti POWER DEVELOPMENT, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 

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

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/001: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 25. 1. 2021                          Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

SK č.: 212/SKL/2021 (pôvodne 1742/SKL/2020) zo dňa 7. 10. 2020  

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

(Sťažnosť č. 1477/SO/2020) 

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

ÚK: Televízia Liptov, a.s.  

 

Uznesenie č. 21-01/3.005:  

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. 

212/SKL/2021 (pôvodne ako SK č.1742/SKL/2020) Televízia Liptov, a.s. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

tým,  

 

že dňa 11.8.2020 na internetovej stránke  http://www.tvliptov.sk/ poskytoval audiovizuálnu mediálnu 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

http://www.tvliptov.sk/


 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/002: 

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: 13.2.2021          Z:PLO 

 

Úloha č. 21-01/003: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 25.1.2021          Z:PgO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1901/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 09. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-01/4.006:  

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. 1901/SO/2020 smerujúcu 

voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/004: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 25. 1. 2021          Z: PgO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1836/SO/2020       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2., 3., 7. 11. 2020)  

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



 

Uznesenie č. 21-01/5.007:  

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. 1836/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/005: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 25. 1. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1845/SO/2020     

(na vysielanie z dní 7. a 8. 11. 2020)  

Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s r. o.     číslo licencie: RD/24 

  

Uznesenie č. 21-01/5.008:  

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. 1845/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Rádio Jemné, vysielateľa TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  proti 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-01/006: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 25.1.2021          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 



Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1855/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 11. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-01/5.009:  

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. 1855/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu 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 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/007: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 25. 1. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1830/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 11. 2020)  

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

  

Uznesenie č. 21-01/8.010:  

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. 1830/SO/2020 smerujúcu 

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

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/008: 



Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 25.1.2021                              Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1860/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 11. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-01/9.011:   

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

s tým, že dňa 15. 11. 2020 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA 

programTelevízne noviny a v rámci neho príspevky s názvom Zakázali im poľovačky a Utrácajú 

milióny noriek, ktorým nepredchádzalo slovné upozornenie: "Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre 

maloletých divákov.",čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/009: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4a § 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: 27. 1. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-01/010: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 25. 1. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1809/SO/2020     

(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 30. 10. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 

   

Uznesenie č. 21-01/10.012: 

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

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

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

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

v súvislosti s tým, že dňa 30. 10. 2020 v čase o cca 16:54 hod. odvysielal v rámci programovej služby 

WAU doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Súdna 



sieň, čím mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky 

pre osoby so sluchovým postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/011: 

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: 27. 1. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-01/012: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 25. 1. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1808/SO/2020      

(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 3. 11. 2020)  

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

          

Uznesenie č. 21-01/11.013:  

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

s tým, že dňa 3. 11. 2020 v čase o cca 06:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA 

program Teleráno a v rámci neho v čase o cca 7:00:12 hod., 7:29:39 hod. a 8:00:23 hod. spravodajský 

blok informujúci o teroristickom útoku vo Viedni, ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: 

"Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov.", čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 

uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/013: 



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4a § 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: 27. 1. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-01/014: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 25. 1. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

SK č.: 129/SKO/2021 (pôvodne 1550/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1287/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/8. 6. 2020/DAJTO 

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

 

Bod sa odročuje.  

           

K bodu 13/ 

SK č.: 297/SKL/2021 (pôvodne 1975/SKL/2020) zo dňa 15. 12. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava  číslo licencie: T/232 

 

Uznesenie č. 21-01/13.014:  

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.297/SKL/2021(predtým správne 

konanie č. 1975/SKL/2020) zo dňa 15. 12.2020, podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. 

posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/232 na televízne vysielanie, doručené Rade účastníkom 

konania 

 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 

Šafárikova 29 

048 01 Rožňava 

 

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/232 nasledovne: 

 

Článok  I., bod 3 sa mení a znie: 

„(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne/7 dní v týždni“ 

 

Článok II. Právne skutočnosti spoločnosti sa mení a znie: 

 

„II. Právne skutočnosti: 



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

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 29. 12. 2020, spisová značka: RPO-533914/2020, Id v zdrojovom registri: 

47803, registračný úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/9255/V, 

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 

29. 12. 2020, spisová značka: RPO-533914/2020, Id v zdrojovom registri: 47803, registračný úrad: 

Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/9255/V.“ 

 

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

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

(podľa podania účastníka konania č. 1790/SKL/2020-1 zo dňa 22. 10. 2020, doplnené podaním  

č. 1790/SKL/2020-3 zo dňa 15. 12. 2020 a č. 227/SKL/2020-5 zo dňa 4. 1. 2021)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 87 % 

Programy –min. 13 %(z toho preberaný program – 0 %) 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 67,6 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 32,4 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

6.  Podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme: minimálne 67,6 %“ 

 

Článok  IV.sa mení a znie: 

„IV. 

Programová služba je vysielaná prostredníctvom spoločností UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

(KDS) a spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. (IPTV, OTT).“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/015: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 297/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania. 

T: 15. 2. 2021                     Z: PLO 

 

K bodu 14/ 



SK č.: 227/SKL/2021 (pôvodne 1790/SKL/2020) zo dňa 22. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava   

 

Uznesenie č. 21-01/14.015:  

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.227/SKL/2021(predtým správne 

konanie č. 1790/SKL/2020) zo dňa 22. 10. 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 

 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 

Šafárikova 29 

048 01 Rožňava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

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

 

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

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnostiMestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 3 7  

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: RVTV 

3. Jazyk vysielania: 75%slovenský, 25% maďarský jazyk so slovenskými titulkami 

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. 1790/SKL/2020-1 zo dňa 22. 10. 2020, doplnené podaním  

č. 1790/SKL/2020-3 zo dňa 15. 12. 2020)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 87 % 

Programy –min. 13 %(z toho preberaný program – 0 %) 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 67,6 % 

Publicistika:  

3. politická publicistika – 0 % 

4. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 32,4 % 

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: min. 67,6 %  

 

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: 0 % 

 

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: 0 % 

 

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

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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.):nevzťahuje 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 29. 12. 2020, spisová značka: RPO-533914/2020, Id v zdrojovom registri: 

47803, registračný úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/9255/V, 

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 

29. 12. 2020, spisová značka: RPO-533914/2020, Id v zdrojovom registri: 47803, registračný úrad: 

Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/9255/V. 

 

III. 

 

Doložky iného verejného prenosu: 

DVB-C, KDS, IPTV, OTT 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/016: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 227/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 



T: 15. 2. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 15/ 

SK č.: 273/SKL/2021 (pôvodne 1914/SKL/2020) zo dňa 26. 11. 2020 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: TV Florena s.r.o.    číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-01/15.016:  

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. 273/SKL/2021 (pôvodne č. 

1914/SKL/2020) zo dňa 26. 11.2020,  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: 

 

TV Florena s r.o. 

Adyho 2889/14 

984 01 Lučenec 

 

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

o správnom konaní vydáva toto   

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

 

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

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti  TV Florena s  r.o.  

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 3 6  

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: TV Florena 

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. 1914/SKL/2020-3 zo dňa 9. 12. 2020)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 5 % 

Programy – min. 95 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 50 % 

Publicistika:  

5. politická publicistika – 15 % 

6. ostatná publicistika – 20 % 

Dokumentárne programy – 15  % 

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: 65 %  

 

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:  0% 

 

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: 0% 

 

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

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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.):nevzťahuje 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 14. 12. 2020, spisová značka: RPO525470/2020, Id v zdrojovom registri: 

3552322, registračný úrad: Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo: Sro/39722/S, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 14. 12. 2020, spisová 

značka: RPO525470/2020, Id v zdrojovom registri: 3552322, registračný úrad: 

Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo: Sro/39722/S 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

 

názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

IPTV 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 



Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/017: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 273/SKL/2021 (pôvodne  

č.  1914/SKL/2020) a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV Florena s r.o. Bratislava spolu 

s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 16. 2. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 16/ 

SK č.: 251/SKL/2021 (pôvodne 1864/SKL/2020) zo dňa 16. 11. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 21-01/16.017:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

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

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č.251/SKL/2021 (pôvodne č. 1864/SKL/2020) zo dňa 16. 

11. 2020, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie 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 na vysielanie televíznej programovej služby TA3nasledovne: 

 

Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou -  

(podľa podania účastníka konania č. 1864/SKL/2020-2 zo dňa 18. 12. 2020)“: 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie -  max. 20 % 

    Programy –min. 80 % 

b) Programy (100%):   

Spravodajstvo –  71,63 % 

Publicistika:  

1) polit. publicistika –  5,73 %  

2) ostatná publicistika – 19,97 % 

Dokumentárne programy – 2,67 % 

Dramatické programy –0 %  

Zábavné programy –  0 %  

Hudobné programy –  0 %  

Vzdelávacie programy – 0 %  



Náboženské programy – 0 %  

Detské programy – 0 %  

    Šport – 0 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/018: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 251/SKL/2021 (pôvodne 

č. 1864/SKL/2020) a zašle ho účastníkovi konania, spol. C.E.N s r.o., spolu s výzvou na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 16. 2.2021                    Z: PLO 

 

K bodu 17/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby http://www.tvliptov.sk 

Oznámenie č. 1878/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: Televízia Liptov, a.s. 

 

Uznesenie č. 21-01/17.018:  

Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľaTelevízia Liptov, a.s. doručené dňa 9. 11. 2020 

o prevádzkovaní služby TV Liptov prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk 

a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., pretože spĺňa všetky kritériá 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/019: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Televízia Liptov, a.s. o vybavení jej oznámenia doručeného 

dňa 9. 11. 2020 a zaevidovaného pod. č. 1878/AMS/2020. 

T: 25. 1. 2021                    Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Oznámenie o prevádzkovaní služby http://www.refresher.sk 

Oznámenie č. 1934/ITV/2020 

Prevádzkovateľ: REFRESHER Media, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 21-01/18.019:  

http://www.tvliptov.sk/


Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa REFRESHER Media, s.r.o. doručené dňa 

1. 12. 2020 o prevádzkovaní služby Refresher prevádzkovanej na internetovej stránke 

www.refresher.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 

predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie jevysielaním 

prostredníctvom internetu podľa § 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a nespadá tak pod pôsobnosť 

zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Začková za 

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

 

Úloha č. 21-01/020: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť REFRESHER Media, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 

doručeného dňa 1. 12. 2020 a zaevidovaného pod. č. 1934/ITV/2020. 

T: 25. 1. 2021                    Z: PgO 

 

19/ rôzne  

 

  

 

V Bratislave dňa 13. 1. 2021 

 

 

               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. 


