
  Zápisnica č. 2/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 1. 2020 

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

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

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

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 413/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o. číslo licencie: R/100 

3/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1893, 1912/SO/2019 
(na vysielanie programu Prci, prci, prcičky zo dňa 10. 11. 2019) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: T/219, TD/16 

4/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1992/SO/2019, 1993/SO/2019 
(na vysielanie programov Mimoriadne televízne noviny a Prvé televízne noviny zo dňa 6. 12. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17  

5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1926/SO/2019 
(na vysielanie programu Láska na druhý pohľad zo dňa 3. 11. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7 

6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1918/SO/2019 
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. 11. 2019) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 

7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1959/SO/2019 
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 11. 2019) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 

8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1965/SO/2019 
(na vysielanie programu Góly – body - sekundy zo dňa 1. 11. 2019) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 

9/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1865/SO/2019 
(na vysielanie programu Pozrime sa na to zo dňa 1. 11. 2019) 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1964/SO/2019 
(na vysielanie programu Robošváb zo dňa 28. 11. 2019) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/148 

11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1972/SO/2019 
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 12. 2019) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 

12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1952/SO/2019 
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 23. 11. 2019) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/15 

13/ SK č.: 191/SKO/2020 (pôvodne 1574/SKO/2019)  zo dňa 11. 9. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1243/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 51 ods. 1, § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nevysielal v súlade s licenciou, neoznámenie zmien 
licencie, vulgarizmy/13. 6. 2019/Televízia Močenok 
ÚK: Kábel TV Močenok,  s.r.o.               číslo licencie: T/237 

14/ SK č.: 174/SKO/2020 (pôvodne 1513/SKO/2019) zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1235/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi/20. 5. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

15/ SK č.: 177/SKO/2020 (pôvodne 1516/SKO/2019) zo dňa 28. 8. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1256/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné záležitosti/18. 6. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

16/ SK č.: 175/SKO/2020 (pôvodne 1514/SKO/2019) zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1205/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Centrálna inteligencia /9. 6. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

NEVEREJNÉ 

17/ SK č.: 178/SKO/2020 (pôvodne 1517/SKO/2019)  zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1241/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., § 28 ods. 4 zákona č. 
220/2007 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam 24-hodinového vysielania, neoznámenie 
zmien licencie/9. 6. 2019 a 16. 6. 2019/Info kanál Komjatice 
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.               číslo licencie: TD/125 

18/ SK č.: 192/SKL/2020 (pôvodne 1575/SKL/2019) zo dňa 11. 9. 2019 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 



ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s. číslo licencie: TD/24 

19/ SK č.: 354/SKL/2020 (pôvodne 1982/SKL/2019) zo dňa 5. 12. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: MIRJAM s.r.o.  číslo licencie: R/138 

20/ SK č.: 491/SKL/2020 zo dňa 14. 1. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo  číslo licencie: TKR/131 

21/ SK č.: 412/SKL/2020 zo dňa 2. 1. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák  číslo licencie: TKR/279 

22/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
(vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. 
z.) ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.                                                                          číslo licencie:TD/194 

23/ Rôzne  

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 45 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 

Uznesenie č. 20-02/1.042: 
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 za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Uznesenie č. 20-02/1.043: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na zasadnutí Rady prostredníctvom využitia 
videohovoru.  

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  
Sťažnosť č. 413/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                          číslo licencie: R/100 
       
Uznesenie č. 20-02/2.044:  
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. 413/SL/2020 smerujúcu 
voči vysielateľovi Rádio Prešov, 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 neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/046: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1893, 1912/SO/2019     
(na vysielanie programu Prci, prci, prcičky zo dňa 10. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 20-02/3.045:  
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 

1. § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ PLUS dňa 10. 11. 2019 v čase o cca 20:46 hod. odvysielal program Prci, prci, 
prcičky, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky; 

2. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS odvysielal dňa 10. 11. 2019  v čase o cca 20:46 hod. program Prci, prci, 
prcičky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 



Hlasovanie:  
Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/047: 
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: 12. 2. 2020                          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-02/048: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 10. 2. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 4/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1992/SO/2019, 1993/SO/2019      
(na vysielanie programov Mimoriadne televízne noviny a Prvé televízne noviny zo dňa 6. 12. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 20-02/4.046:  
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  
I.  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe  
TV MARKÍZA odvysielal dňa 6.  12. 2019 v čase o cca 15:02 hod. program Mimoriadne televízne 
noviny a v rámci neho príspevok s názvom Výbuch plynu v bytovke a dňa 6. 12. 2019 v čase o cca 
17:00 hod. program Prvé televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Výbuch domu v 
Prešove, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti 
padajúcej osoby zobrazenej o cca 15:07:21 hod. a 17:05:38 hod.;    
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
II.  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 6. 12. 2019 v čase o cca 15:02 hod. 
odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program Mimoriadne televízne noviny a v rámci 



neho príspevok s názvom Výbuch plynu v bytovke, ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: 
"Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov.", čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/049: 
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: 12. 2. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-02/050: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 10. 2. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1926/SO/2019      
(na vysielanie programu Láska na druhý pohľad zo dňa 3. 11. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 20-02/5.047: 
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. 1926/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA, 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 neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 20-02/051: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1918/SO/2019      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. 11. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1  
  
Uznesenie č. 20-02/6.048:  
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko 
odvysielal dňa 12. 11. 2019 v čase cca o 12:00 hod. v programe Rádiožurnál príspevok s názvom Zo 
skládky v Liptovskom Mikuláši vyteká po dažďoch viacej vody, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/052: 
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: 12. 2. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-02/053: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatue správneho konania. 
T: 10. 2. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1959/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 11. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-02/7.049:  
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. 1959/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/054: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                     Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1965/SO/2019      
(na vysielanie programu Góly – body - sekundy zo dňa 1. 11. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-02/8.050:  
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. 1965/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová neprítomná 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/055: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1865/SO/2019      
(na vysielanie programu Pozrime sa na to zo dňa 1. 11. 2019)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.          číslo licencie: TD/14  



 
Uznesenie č. 20-02/9.051:   
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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 01. 11. 
2019 v čase o cca 20:00 hod. odvysielal na programovej službe TA3 program Pozrime sa na to, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 
Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/056: 
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: 12. 2. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-02/057: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 10. 2. 2020 Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1964/SO/2019     
(na vysielanie programu Robošváb zo dňa 28. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/148 
   
Uznesenie č. 20-02/10.052: 
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. 1964/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby ŤUKI, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

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



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/058: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                            Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-02/10.053: 
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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Robošváb odvysielaného na programovej 
službe ŤUKI dňa 28. 11. 2019 v čase o cca 13:55 hod. v zodpovedajúcej kvalite. 
 
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. 20-02/059: 
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: 12. 2. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1972/SO/2019      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 12. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-02/11.054:  
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. 1972/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú 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. 20-02/060: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1952/SO/2019     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 23. 11. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-02/12.055: 
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. 1952/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/061: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 02. 2020                 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 191/SKO/2020 (pôvodne 1574/SKO/2019)  zo dňa 11. 9. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1243/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 51 ods. 1, § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nevysielal v súlade s licenciou, neoznámenie zmien 
licencie, vulgarizmy/13. 6. 2019/Televízia Močenok 
ÚK: Kabel TV Močenok,  s.r.o.               číslo licencie: T/237 
 
Uznesenie č. 20-02/13.056:  
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  



č. 191/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1574/SKO/2019) spoločnosť Kabel TV Močenok, 
s.r.o., držiteľ licencie č. T/237 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 13. 6. 2019 neodvysielal na programovej službe Televízia Močenok v čase od cca 18:27 hod. 
do cca 18:59 hod. program označený ako Publicistický blok, v čase od cca 18:59 hod. do cca 20:32 
hod. program Močenok v obraze a v čase od cca 21:26 hod. do cca 22:00 hod. program Močenok 
v obraze, čím došlo k vysielaniu televíznej programovej služby Televízia Močenok v rozpore 
s udelenou licenciou, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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." 
 
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. 20-02/062: 
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: 2. 3. 2020                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 20-02/13.057:  
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. 191/SKO/2020 



(pôvodne správne konanie č. 1574/SKO/2019) vedené proti spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o. 
v časti možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/063: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 2. 2020                         Z: PLO 
 
Uznesenie č. 20-02/13.058:  
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 Kabel TV Močenok, 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe Televízia Močenok odvysielal dňa 13. 6. 2019 v čase o cca 18:59 hod. 
záznam z majstrovského stretnutia 29. kola VI. ligy ObFZ Nitra, pričom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu časového zaradenia tejto zložky programovej služby v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 1 a 3 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových 
záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej 
služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „Jednotný systém 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. 20-02/064: 
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: 12. 2. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 174/SKO/2020 (pôvodne 1513/SKO/2019) zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1235/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi/20. 5. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 20-02/14.059:  
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. 174/SKO/2020 (pôvodne č. 1513/SKO/2019) MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 20. 5. 2019 o cca 14:57 hod. program 
V siedmom nebi, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce prezentovaním intímnych 
informácií o súkromí, striedaní zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť, traumatických zážitkoch 
a problematickej psychike sestier Hrotákových, zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe 
zobrazených účinkujúcich Sašky a Simonky Hrotákových,  
 
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. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 30 000 ,- € slovom tridsaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/065: 
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: 2. 3. 2020                           Z: PLO 
 
Úloha č. 20-02/066: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 10. 2. 2020                                     Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 177/SKO/2020 (pôvodne 1516/SKO/2019) zo dňa 28. 8. 2019  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1256/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné záležitosti/18. 6. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 20-02/15.060:  
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.  177/SKO/2020 (pôvodne č. 1516/SKO/2019) 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 18. 6. 2019  v čase o cca 13:10 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) 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“)   
expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich 
kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom 
na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za 
primerané vekovej skupine maloletých od 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 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 6 000, - €, slovom šesťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-02/067: 
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:  2. 3. 2020                            Z: PLO 
 
Úloha č. 20-02/068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 10. 2. 2020                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 175/SKO/2020 (pôvodne 1514/SKO/2019) zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1205/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Centrálna inteligencia /9. 6. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15  
 
 
 



Uznesenie č. 20-02/16.061:  
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. 
175/SKO/2020 (pôvodne ako 1514/SKO/2019) MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že program Centrálna inteligencia odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 9. 6. 2019 
o cca 10:54:20 hod v trvaní cca 143 minút a 29 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát, 
 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000, - €, slovom  sedemtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 20-02/069: 
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: 5. 2. 2020                  Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 17/  
SK č.: 178/SKO/2020 (pôvodne 1517/SKO/2019)  zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1241/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., § 28 ods. 4 zákona č. 
220/2007 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam 24-hodinového vysielania, neoznámenie 
zmien licencie/9. 6. 2019 a 16. 6. 2019/Info kanál Komjatice 
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.               číslo licencie: TD/125 
 
Uznesenie č. 20-02/17.062: 
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  
178/SKO/2020 (pôvodne správne konanie č. 1517/SKO/2019) Káblová televízia Komjatice s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 24-hodinový záznam vysielania programovej služby Info 
kanál Komjatice zo dňa 9. 6. 2019 a zo dňa 16. 6. 2019 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania; 
 

II. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

tým, 
 
že zmeny v súvislosti s nevysielaním programov na programovej službe Info kanál Komjatice, od 1. 3. 
2019 do 26. 6. 2019, a teda zmeny v špecifikácii programových typov ako jedného z údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 zákona č. 220/2007 Z. z., 
neoznámil Rade v lehote do 15 dní od ich vzniku,  
 

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. 20-02/070: 
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: 3. 2. 2020                   Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 192/SKL/2020 (pôvodne 1575/SKL/2019) zo dňa 11. 9. 2019 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.      číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 20-02/18.063: 
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.  192/SKL/2020 (pôvodne správne konanie č. 1575/SKL/2019), spoločnosť Novocentrum Nové 
Zámky a.s. 
 

p o r u š i l 
 
povinnosť ustanovenú v § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní tým, že zmeny 
v štatutárnom orgáne spoločnosti - predstavenstve zo dňa 26. 4. 2019 a zmenu člena dozornej rady 
spoločnosti zo dňa 26. 4. 2019, ako jedného z údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na 
digitálne vysielanie podľa § 26 zákona č. 220/2007 Z. z., neoznámil Rade v lehote do 15 dní od ich 
vzniku, 
 

za čo mu ukladá 
 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. – 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. 20-02/071: 
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: 29. 2. 2020                                                                                                                    Z: PLO 
 
K bodu 19/  
SK č.: 354/SKL/2020 (pôvodne 1982/SKL/2019) zo dňa 5. 12. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: MIRJAM s.r.o.   číslo licencie: R/138 
         
Uznesenie č. 20-02/19.064:  
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. 354/SKL/2020 zo dňa 5. 12. 2020 (pôvodne 
správne konanie č. 1982/SKL/2019) posúdila doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  
licencie č. R/138 účastníkom konania: 

 
MIRJAM s.r.o. 
Jókaiho 6 



945 01 Komárno 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. R/138 na rozhlasové vysielanie v Článku III. nasledovne:  
Článok III. sa mení a znie: 
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
      a) Spravodajstvo: 11,88 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 15,56 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0,69 % 
 2. náboženské programy: 52,92 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 1,39 % 
 d) Ostatný program: 17,57 % 
     
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 81,04 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 
 
Úloha č. 20-02/072: 
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: 29. 2. 2020                Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 491/SKL/2020 zo dňa 14. 1. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo  číslo licencie: TKR/131 
         
Uznesenie č. 20-02/20.065:  
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. 491/SKL/2020 zo dňa 14. 1. 2020, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb a počtu prípojok účastníka konania 
 
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 
Kalinčiakova č. 8 
986 01 Fiľakovo 
 



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

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/131 nasledovne: 
 
Body 3 a 4 sa menia a znejú: 
„3. Počet prípojok: 1 465 (z toho analógový balík 1 144 a digitálny balík 321 prípojok) 
4. Ponuka programových služieb: 
televízne programové služby 
základná ponuka: Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ 

PLUS, TA3, ČT 1, ČT 2, TV LocAll, MINIMAX,  MTV, M2, 
DUNA TV,  CNN, SAT 1, Viasat History, Viasat Explorer, TV 
LUX, AMC Network,  DUNA II, MUSIQ 1, SPORT1 

digitálna ponuka:  Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ 
PLUS, TA3, ČT 1, ČT 2, TV LocAll, MINIMAX,  MTV, M2, 
DUNA TV,  CNN, SAT 1, Viasat History, Viasat Explorer, TV 
LUX, AMC Network, DUNA II, MUSIQ 1, SPORT1, RTL, RTL 2, 
Super RTL, VOX,   Sport 2, Spektrum, Spektrum Home, JimJam,  
CBS Reality, WAU, DAJTO, TV8, National Geographic Channel 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
FUN RADIO, Europa 2, Rádio Jemné , DANUBIUS Rádio, 
Juventus Rádio.“ 

 
 
Úloha č. 20-02/073: 
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, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 29. 2. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 21/  
SK č.: 412/SKL/2020 zo dňa 2. 1. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák   číslo licencie: TKR/279 
 
Uznesenie č. 20-02/21.066:  
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.  412/SKL/2020 zo dňa 2. 1. 
2020 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/279 podľa ustanovenia § 60 ods. 8 
zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
 
Drahoslav Černušák 
Koperníkova 15 
920 01 Hlohovec 
 
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     

 



r o zh o d n u t i e :  

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

m e n í  

registráciu retransmisie č. TKR/279 v bode 4 nasledovne: 

4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:  
Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, 

DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT 1, ČT2, Óčko, WAU, TV 
LUX, Nova International, Prima Plus“   

Úloha č. 20-02/074: 
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 správnom konaní č. 412/SKL/2020, zašle 
ho  účastníkovi konania: Drahoslav Černušák, Hlohovec, spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 2. 3. 2020                               Z: PLO 

K bodu 22/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  
(vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. 
z.) ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.                                                                          číslo licencie:TD/194 

Uznesenie č. 20-02/22.067:  
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 SPRAVCA SK, s.r.o. vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 
32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho 
vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra. 

Úloha č. 20-02/075: 
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: 12. 2. 2020                  Z: PLO 

23/ Rôzne 

1/ SK č.: 573/SKL/2020 zo dňa 24. 1. 2020 
Oznámenie o zmene licencie č. TD/15  
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

Uznesenie č. 20-02/23-068:  
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. 573/SKL/2020 zo dňa 24. 1. 2020 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/15 účastníka konania 

MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 

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

rozhodnutie: 

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

mení 

licenciu č. TD/15 na vysielanie televíznej programovej služby JOJ nasledovne: 

Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou - 
podľa podania účastníka konania č. 573/SKL/2020-1 zo dňa 24. 1. 2020: 
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -  max. 30 % 
Programy –                     min. 70 % 
b) Programy (100%):
Spravodajstvo –  20,5 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0,5 %
2) ostatná publicistika – 10,5 %
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 57,5 % 
Zábavné programy –  11 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  
Šport – 0,0 %“ 

Úloha č. 20-02/076: 
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: 2. 3. 2020                   Z: PLO 

2/ Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. z. 

Uznesenie č. 20-02/23-069:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predvolebný projekt Diskusné relácie vysielané v TV 
JOJ pred voľbami do NR SR vysielateľa MAC TV s.r.o. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 
13. 1. 2020. 

3/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do NRSR 2020 

Uznesenie č. 20-02/23-070: 



Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v 
období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do NR SR 2020. 

4/ Schválenie Dohody o splátkach pohľadávky štátu č. 2/SK/2020 
Dlžník: Novocentrum Nové Zámky a.s. 

Uznesenie č. 20-02/23-071:  
Rada schvaľuje Dohodu o splátkach pohľadávky štátu 2/SK/2020 v predloženom znení. 

5/ Schválenie dodatku č. 1 k Smernici zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 

Uznesenie č. 20-02/23-072:  
Rada schvaľuje znenie dodatku č. 1 k Smernici zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 
v predloženom znení. 

6/ Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby 

Uznesenie č. 20-02/23-073:  
Rada schvaľuje predložený materiál. 

7/ Schválenie zahraničných pracovných ciest 

Uznesenie č. 20-02/23-074:  
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest: 

Dátum: 18. - 20. 2. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: okrúhly stôl medzi regulátormi a spoločnosťou Netflix – diskusia o zmenách v oblasti 
ochrany maloletých (spoluorganizovanie podujatia), dvojdňové zasadnutie podskupiny č. 2 ERGA k 
mediálnej pluralite (predsedanie skupine),   
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 
Náklady: preplácanie leteniek pre 2 osoby a hotel 1 osoba 

Dátum: 2. 3. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie podskupiny č. 1 ERGA k presadzovaniu európskych pravidiel a hodnôt v online 
prostredí 
Účastníci: Martin Dorociak 
Náklady: preplácanie letenky 

Dátum: 3. 3. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie podskupiny č. 3 ERGA k nájditeľnosti a nediskriminačnému prístupu k 
audiovizuálnemu mediálnemu obsahu,   
Účastníci: Michal Hradický 
Náklady: preplácanie letenky 

Dátum: 5. 3. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: kontaktný výbor k smernici o audiovizuálnych mediálnych službách 
Účastníci: Michal Hradický 
Náklady: preplácanie letenky (v prípade neúčasti experta za MK SR) 

Dátum: 26. 3. 2020 



Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie podskupiny č. 2 ERGA k mediálnej pluralite (predsedanie skupine), 
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický 
Náklady: preplácanie letenky pre 1 osobu 

Dátum: 30. 3. -1. 4. 2020 
Miesto rokovania: Záhreb (Chorvátsko) 
Podujatie: konferencia Chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ k mediálnej gramotnosti (vystúpenie 
ako panelista), stretnutie rád ERGA a EFADs (filmové fondy), zasadnutie expertnej skupiny 
Európskej komisie k mediálnej gramotnosti (zastupovanie SR),   
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Michal Hradický (podľa potreby) 
Náklady: preplácanie letenky pre 1 osobu (v prípade neúčasti zástupcu MK SR)  

Dátum: 29. 4. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie vedenia ERGA  
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
Náklady: preplácanie letenky pre 1 osobu 

Dátum: 5. - 6. 5. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: konferencia DisinfoLab – vystúpenie na konferencii v rámci zastupovania ERGA 
(pokračovanie v spolupráci z roku 2019),   
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
Náklady: bez preplácania 

Dátum: 13. 5. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: zasadnutie kontaktnej siete ERGA   
Účastníci: Michal Hradický alebo Martin Dorociak 
Náklady: preplácanie letenky pre 1 osobu 

Dátum: 13. - 15. 5. 2020 
Miesto rokovania: Antverpy (Belgicko) 
Podujatie: plenárne zasadnutie EPRA, zasadnutie vedenia ERGA,  
Účastníci: členka/člen rady (podľa záujmu), Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický 
Náklady: bez preplácania (1 letenka preplácaná v rámci zasadnutia kontaktnej siete ERGA) 

Dátum: 3. - 4. 6. 2020 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: plenárne zasadnutie ERGA  
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický 
Náklady: preplácanie letenky a hotela pre 1 osobu 

Dátum: 18. 6. 2020 
Miesto rokovania: Sheffield (Veľká Británia) 
Podujatie: Hlavný prejav na konferencii „Spravodajstvo a sociálne média: výzvy a príležitosti pre 
reguláciu“ v rámci zastupovania ERGA 
Účastníci: Ľuboš Kukliš  
Náklady: zisťujeme informácie o možnom preplácaní nákladov 

Dátum: 29. - 30. 10. 2020 
Miesto rokovania: Budapešť (Maďarsko) 
Podujatie: prezentácia a prejav na medzinárodnej konferencii „Spoločnosť internetových platforiem“ 
v rámci zastupovania ERGA 



Účastníci: Ľuboš Kukliš  
Náklady: preplácanie nákladov na dopravu a ubytovanie 

8/ Odpoveď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Uznesenie č. 20-02/23-075:  
Rada schvaľuje termín stretnutia Rady s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 

9/ Návrh plánovaných podujatí na prvý polrok 2020 

Uznesenie č. 20-02/23-076:  
Rada schvaľuje zoznam predložených podujatí. 

10/ Prehľad výpočtovej techniky od roku 2013 

Uznesenie č. 20-02/23-077:  
Rada berie na vedomie predložený materiál. 

V Bratislave dňa 29. 1. 2020 

       PhDr. Marta Danielová 
 predsedníčka  

   Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
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