
Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 1. 2022 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 

Overovateľ: Ing. Andrej Zmeček 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 127/SO/20222 (predch. č. 1530/SO/2021)      

(na vysielanie programu Problémy so spánkom zo dňa 22. 9. 2021)  

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

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

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 138/SO/2022 (predch. č. 1560/SO/2021)  

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 11. 2021)  

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

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

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 155/SO/2022 (predch. č. 1599/SO/2021)  

(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 29.11.2021)  

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

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 143/SO/2022 (predch. č. 1569/SO/2021)      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 11. 2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 147/SO/2022 (predch. č. 1576/SO/2021)  

(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 24. 11. 2021)  

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 128/SO/2022 (predch. č. 1533/SO/2021), 144/SO/2022 (predch. č. 1572/SO/2021), 

145/SO/2022 (predch. č. 1573/SO/2021), 146/SO/2022 (predch. č. 1574/SO/2021)  

(na vysielanie reklamného šotu Slovenskej sporiteľne zo dňa 5. a 22. 11. 2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7; TD/17; TD/47  

       MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15; TD/109 

       RTVS       číslo licencie: TD/1 

 

8/ SK č.: 113/SKO/2022 (predch. č. 1434/SKO/2021) zo dňa 6. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1212/SO/2021) 



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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Chappie/17. 7. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

9/ Rôzne 

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Za rok 2021 bolo Radou uložených 938 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú splnené. 

 

Uznesenie č. 22-01/1.001: 

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 12. 1. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-01/1.002: 

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 a zároveň 

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-01/1.003: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 127/SO/20222 (predch. č. 1530/SO/2021)      

(na vysielanie programu Problémy so spánkom zo dňa 22. 9. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-01/2.004: 

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. 127/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1530/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa 

Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/001: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 138/SO/2022 (predch. č. 1560/SO/2021)  

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 11. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-01/3.005:  

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

ods. 1 písm. 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. 138/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1560/SO/2021) smerujúcu voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia 



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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/002: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 4/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 155/SO/2022 (predch.č. 1599/SO/2021)  

(na vysielanie programu Kontakty zo dňa 29.11.2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-01/4.006:  

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. 155/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1599/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, 

vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/003: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 143/SO/2022 (predch.č.  1569/SO/2021)      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 11. 2021)  



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

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

 

Uznesenie č. 22-01/5.007:  

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. 143/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1569/SO/2021) smerujúcu voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/004: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 147/SO/2022 (predch. č. 1576/SO/2021)  

(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 24. 11. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-01/6.008:  

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. 147/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1576/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, 

vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



 

Úloha č. 22-01/005: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022                          Z: PgO 
 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 128/SO/2022 (predch. č. 1533/SO/2021), 144/SO/2022 (predch. č. 1572/SO/2021), 

145/SO/2022 (predch. č. 1573/SO/2021), 146/SO/2022 (predch. č. 1574/SO/2021)  

(na vysielanie reklamného šotu Slovenskej sporiteľne zo dňa 5. a 22. 11. 2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7; TD/17; TD/47  

       MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15; TD/109 

       RTVS       číslo licencie: TD/1 

 

Uznesenie č. 22-01/7.009:  

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 sťažnosti evidované pod č. 128/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1533/SO/2021), 144/SO/2022 (predchádzajúce číslo spisu 1572/SO/2021) smerujúce voči 

vysielaniu televíznych programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA a DAJTO, vysielateľa 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  

č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/006: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 24. 1. 2022                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-01/7.010:  

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. 145/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1573/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu televíznych programových služieb JOJ a WAU, 

vysielateľa MAC TV s. r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/007: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 24. 1. 2022                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-01/7.011:  

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. 146/SO/2022 (predchádzajúce 

číslo spisu 1574/SO/2021) smerujúcu voči vysielaniu televíznej 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 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-01/008: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

SK č.: 113/SKO/2022 (predch. č. 1434/SKO/2021) zo dňa 6. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1212/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Chappie/17. 7. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 22-01/8.012:  

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. 

113/SKO/2022 (predchádzajúce číslo spisu 1434/SKO/2021) MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

porušil 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.  



tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal 

- dňa 17. 7. 2021 o cca 20:40 hod. program Chappie, pričom integrovaná hlasitosť tohto 

programu bola -23,8 LU, čiže o 0,8 LU nižšia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 

písm. a) vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických 

požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len „vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), 

- dňa 17. 7. 2021 o cca 22:51:46 – 23:00:47 hod., o cca 23:22:16 – 23:31:37 hod., o cca 23:52:05 

– 00:00:13 hod. a dňa 18. 7. 2021 o cca 00:23:53 – 00:31:11 hod. a o cca 00:52:37 – 01:01:22 

hod. reklamné bloky podľa § 2 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., pričom integrovaná hlasitosť 

týchto reklamných blokov bola v jednotlivých prípadoch -23,8 LU, -23,8 LU, -23,8 LU, -23,6 

LU a -23,9 LU čiže v jednotlivých prípadoch o 0,8 LU, 0,8 LU, 0,8 LU, 0,6 LU a 0,9 LU nižšia, 

ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., 

čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby TV MARKÍZA bola v súlade 

s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 5 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške od 3 319,- € slovom tritisíctristodevätnásť 

eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***22,KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 22-01/009: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 12. 2. 2022                  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-01/010: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 24. 1. 2022                  Z: PgO 

 

9/ Rôzne 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 12. 1. 2022 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 

Overil: Ing. Andrej Zmeček 


