
  Zápisnica č. 21/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 12. 2019 

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

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Ingrid Fašiangová 

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

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

2/ SK č.: 1288/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 906/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o.   číslo licencie: TKR/86 
ÚP: 10:30 hod.  

3/ SK č.: 1295/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 907/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KATELSTAV, s.r.o. číslo licencie: TKR/119 

4/ SK č.: 1290/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 1025/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o. číslo licencie: R/110 

5/ SK č.: 1289/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019, 1341/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Sťažnosť č. 922/SL/2019, 1024/SL/2019, 1147/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. číslo licencie: R/91 

6/ SK č.: 1216/SKL/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
Sťažnosť č. 945/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.  číslo licencie: R/119 

7/ SK č.: 1340/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Sťažnosť č. 1167/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o. číslo licencie: R/121 

8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1607/SO/2019  
(na vysielanie zo dňa 18. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/2 

9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1642/SO/2019 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1671/SO/2019      
(na vysielanie programu Lepšie neskoro ako nikdy zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1593/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1655, 1681, 1683, 1701/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 23. 9., 24. 9., 30. 9., 1. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
  
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1659/SO/2019 a 1700/SO/2019  
(na vysielanie programu Farma z dní 27. 9. a 30. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1702/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1703/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 3. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
  
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1594/SO/2019      
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 14. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1675/SO/2019      
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1595/SO/2019      
(na vysielanie programu Knight Rider zo dňa 15. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1676/SO/2019      
(na vysielanie programu Knight Rider zo dňa 29. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1641/SO/2019     
(na vysielanie programu Ranná show Wake up! – Talent na maxximum zo dňa 25. 9. 2019)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                  číslo licencie: R/105; RD/22 
 



21/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1605, 1801/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V.,  E 1.) zo dňa 18. 9. a 12. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
22/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1618, 1801/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 2.) zo dňa 19. 9. a 12. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
23/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1618, 1803/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 3.) zo dňa 19. 9. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
24/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1620, 1803/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V.,  E 4.) zo dňa 20. 9. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
25/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1620, 1825/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 5.) zo dňa 20. 9. a 14. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
26/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1628, 1825/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V.,  E 6.) zo dňa 21. 9. a 14. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
27/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1628, 1827/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 7.) zo dňa 21. 9. a 15. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
28/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1630, 1827/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 8.) zo dňa 22. 9., 15. 10.  2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
29/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1630, 1829/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 9.) zo dňa 22. 9., 16. 10.  2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
30/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1634, 1829, 1831/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 10. a 11.) zo dňa 23. 9., 16. 10. a 17. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
31/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1660, 1831, 1833/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 12. a 13.) zo dňa 24. 9., 17. 10. a 18. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 



32/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1662, 1833/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 14.) zo dňa 25. 9. a 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
33/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1662, 1837, 1838/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 15.) zo dňa 25. 9., 19. 10. a 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
34/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1664, 1837, 1838/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 16.) zo dňa 26.  9., 19. 10. a 20. 10.  2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
35/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1664, 1839/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 18.) zo dňa 26. 9. a 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
36/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1666, 1839/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 19.) zo dňa 27. 9. a 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1666/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 1.) zo dňa 27. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1673/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 4. a 5.) zo dňa 29. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1709/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 6. a 7.) zo dňa 30. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1715/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 12. a 13.) zo dňa 3. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1721/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 16. a 17.) zo dňa 5. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1790/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 20. a 21.) zo dňa 7. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 



43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1635/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 1. a 2.) zo dňa 23. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1661/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 3. a 4.) zo dňa 24. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1663/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 5. a 6.) zo dňa 25. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1665/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 7. a 8.) zo dňa 26. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

47/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1669/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 11. a 12.) zo dňa 28. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

48/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1674/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 13. a 14.) zo dňa 29. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

49/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1597, 1716, 1798/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 6.) zo dňa 14. 9., 3. 10. a 11. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

50/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1597, 1718, 1798/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 7.) zo dňa 14. 9., 4. 10. a 11. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

51/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1599, 1718, 1800/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 8.) zo dňa 15. 9., 4. 10. a 12. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

52/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1599, 1722, 1800/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 9.) zo dňa 15. 9., 5. 10. a 12. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

53/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1602, 1722, 1802/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 10.) zo dňa 16. 9., 5. 10. a 13. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
54/ Prešetrenie sťažností 



Sťažnosť č. 1602, 1802/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 11.) zo dňa 16. 9. a 13. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

55/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1604, 1724, 1824/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 12. a 13.) zo dňa 17. 9., 6. 10. a 14. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 

56/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1606, 1791, 1826/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X.,  E 14.) zo dňa 18. 9., 7. 10. a 15. 10. 2019) 
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 

57/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1606, 1596, 1791, 1826/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X.,  E 15.) zo dňa 18. 9., 14. 9., 7. 10. a 15. 10. 2019) 
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 

58/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1619, 1596, 1828 a 1793/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 16.) zo dňa 19. 9., 14. 9., 16. 10. a 8.10.2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 

59/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1598, 1619, 1793, 1828/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 17.) zo dňa 15. 9., 19. 9., 8. 10. a 16.10.2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 

60/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1598, 1621, 1795, 1830/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 18.) zo dňa 15. 9., 20. 9., 9. 10. a 17. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 

61/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1601, 1621, 1795, 1830/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 19.) zo dňa 16. 9., 20. 9., 9. 10. a 17. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 

62/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1601, 1629, 1797, 1832/SO2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 20.) zo dňa 16. 9., 21. 9, 10. 10. a 18. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 

63/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1603, 1629, 1797, 1832/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 21.) zo dňa 17. 9., 21. 9, 10. 10. a 18. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 

64/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1631, 1603, 1799, 1836/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 22. ) zo dňa 22. 9., 17. 9., 11. 10. a 19.10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 

65/ Prešetrenie sťažností 



Sťažnosť č. 1631, 1799, 1836, 1605/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 23.) zo dňa 18. 9., 22. 9., 11. 10. a 19. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
66/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
67/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
68/ SK č.: 1343/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 973/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorovaný program/deň/programová služba: Z prvej ruky/11. 4. 2019/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
69/ SK č.: 1520/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za mesiace apríl 
a máj 2019 -  nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Vlna z času vysielania vyhradeného 
slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových SHD 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117, RD/25 
 
70/ SK č.: 1346/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019, 1650/SKO/2019 zo dňa 25. 9. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1116/SO/2019, č. 1360/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia  §18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným porušením ustanovení Vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby 
so sluchovým postihnutím) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň, Ochrancovia /20. 5. 2019, 11.7.2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 
 
71/ SK č.: 1291/SKO/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 952/SO/2019, č. 953/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Deadpool/6. 4. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 
 
72/ SK č.: 1342/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1007/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Profesionáli/17. 5. 2019/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  T/219, TD/16 
 
NEVEREJNÉ: 
 
73/ SK č.: 1880/SKL/2019 zo dňa 29. 10. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.   číslo licencie: R/121, RD/20 



  Stredoeurópske Mediálne Družstvo 
        Rádio Mária Slovensko o. z. 
ÚP: 10:00 hod. 

74/ SK č.: 1858/SKL/2019 zo dňa 29. 10. 2019 
Žiadosť o zmenu licencií na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.  číslo licencie: R/121, RD/20 
ÚP: 10:00 hod. 

75/ SK č.: 1907/SKL/2019 zo dňa 15. 11. 2019 
Žiadosť o odňatie frekvencie 94,6 MHz Nové Zámky 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  

76/ SK č.: 1502/SKL/2019 zo dňa 3. 9. 2019 
Žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

77/ SK č.: 1890/SKL/2019 zo dňa 11. 11. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/144 

78/ SK č.: 1931/SKL/2019 zo dňa 21. 11. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.  číslo licencie: R/90 

79/ SK č.: 1699/SKL/2019 zo dňa 9. 10. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: BSS, s.r.o.  číslo licencie: TKR/170 

80/ Rôzne  

Ústne pojednávanie: 

10:00 hod. 1880/SKL/2019 C.S.M. group s.r.o. 
Stredoeurópske Mediálne Družstvo 
Rádio Mária  Slovensko o. z. 

1858/SKL/2019 C.S.M. group s.r.o. 
10:30 hod. 1288/SKL/2019 VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. 

***************** 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 963 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 

Uznesenie č. 19-21/1.869: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

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

Uznesenie č. 19-21/1.870: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na zasadnutí prostredníctvom využitia 
videohovoru. 

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

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

K bodu 2/  
SK č.: 1288/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 906/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o.   číslo licencie: TKR/86 
ÚP: 10:30 hod.  

Uznesenie č. 19-21/2.871:  
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1288/SKL/2019 
prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/86 spoločnosť VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 4. 6. 2019 poskytoval retransmisiu 
programových služieb ČT1 SD/HD, ČT2 SD/HD, Nova, Prima, Šlágr TV2, Videobar, Nova Cinema, 
Prima Zoom, Prima Cool, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Noe TV, Barrandov Krimi, Kino 
Barrandov, Barrandov, Barrandov News, Seznam Cz bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 

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



Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

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.“ 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/964: 
Kancelária Rady podľa § 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:  4. 1. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/965: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  16. 12. 2019                                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1295/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 907/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KATELSTAV, s.r.o.       číslo licencie: TKR/119 
 
Uznesenie č. 19-21/3.872:  
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1295/SKL/2019 
prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/119 spoločnosť KATELSTAV, s.r.o.,  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

  
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 17.6.2019 poskytoval retransmisiu 
programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 
 



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

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.“ 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/966: 
Kancelária Rady podľa § 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:  4.  1.  2020   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/967: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti 
T: 16. 12. 2019    Z: PLO 
 
K bodu 4/  
SK č.: 1290/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Sťažnosť č. 1025/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
 
Bod sa odročuje na nasledujúce zasadnutie Rady.      
    
K bodu 5/  
SK č.: 1289/SKL/2019 zo dňa 19. 6. 2019, 1341/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Sťažnosť č. 922/SL/2019, 1024/SL/2019, 1147/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.      číslo licencie: R/91 
 



Uznesenie č. 19-21/5.873: 
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 účastníkovi správneho konania č. 
1289/SKL/2019 a 1341/SKL/2019 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. 
 

o d n í m a  
 
− frekvenciu 99,6 MHz Zlaté Moravce, vzhľadom na to, že ju v dňoch 20. 5. 2019 a 7. 8. 2019 

nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
− frekvenciu 92,9 MHz Rimavská Sobota, vzhľadom na to, že ju v dňoch 4. 6. 2019 a 27. 8. 

2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
− frekvenciu 93,5 MHz Lučenec, vzhľadom na to, že ju v dňoch 4. 6. 2019 a 27. 8. 2019 

nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
− frekvenciu 90,5 MHz Banská Bystrica, vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 5. 2019 a 25. 6. 

2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/968: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o odňatí frekvencií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 4. 1. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/969: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 1216/SKL/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
Sťažnosť č. 945/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119 
  
Uznesenie č. 19-21/6.874: 
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 účastníkovi správneho konania č. 
1216/SKL/2019 vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
 



vzhľadom na to, že v dňoch 15. 5. 2019 a 25. 9. 2019 nevyužíval frekvenciu 97,8 MHz 
Medzilaborce na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho 
deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
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.“ 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/970: 
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: 4. 1. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/971: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-21/6.875: 
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. 1216/SKL/2019 
vedené voči spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. v časti týkajúcej sa frekvencie 97,8 MHz Stropkov 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/972: 
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: 18. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/973: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 1340/SKL/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Sťažnosť č. 1167/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.      číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 19-21/7.876:  
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 účastníkovi správneho konania č. 
1340/SKL/2019 vysielateľovi C.S.M. group s. r. o. 
 
vzhľadom na to, že v dňoch 27. 6. 2019 a 11. 9. 2019 nevyužíval frekvenciu 104,4 MHz 
Michalovce a v dňoch 11. 7. 2019 a 9. 9. 2019 nevyužíval frekvenciu 91,1 MHz Rimavská Sobota 
na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 
68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
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.“. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/974: 
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: 4. 1. 2020                  Z: PLO 
 
 



Úloha č. 19-21/975: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1607/SO/2019       
(na vysielanie zo dňa 18. 9. 2019)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
   
Uznesenie č. 19-21/8.877:  
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. 1607/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/976: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1642/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-21/9.878:   
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. 1642/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/977: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1671/SO/2019      
(na vysielanie programu Lepšie neskoro ako nikdy zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
   
Uznesenie č. 19-21/10.879: 
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. 1671/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/978: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1593/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-21/11.880: 
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 v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 18. 9. 2019 v čase  



o cca 13:53 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov,
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
Hlasovanie:  

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

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

Úloha č. 19-21/979: 
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: 18. 12. 2019                   Z: PLO 

Úloha č. 19-21/980: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 16. 12. 2019        Z: PgO 

K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1655, 1681, 1683, 1701/SO/2019  
(na vysielanie programu Farma zo dňa 23. 9., 24. 9., 30. 9., 1. 10. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

Uznesenie č. 19-21/11.881: 
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 v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 23. 9. 2019 v čase 
o cca 21:29 hod., dňa 24. 9. 2019 v čase o cca 13:42 hod., dňa 30. 9. 2019 v čase o cca 21:26 hod.
a dňa 1. 10. 2019 v čase o cca 13:51 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

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

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



Úloha č. 19-21/981: 
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: 18. 12. 2019                   Z: PLO 

Úloha č. 19-21/982: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 16. 12. 2019        Z: PgO 

Uznesenie č. 19-21/11.882: 
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. 1655/SO/2019, 
1681/SO/2019, 1683/SO/2019, 1701/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

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

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

Úloha č. 19-21/983: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 16. 12. 2019  Z: PgO 

K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1659/SO/2019 a 1700/SO/2019  
(na vysielanie programu Farma z dní 27. 9. a 30. 9. 2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 

Uznesenie č. 19-21/11.883:  
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 v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 27. 9. 2019 
o cca 20:34 hod. a dňa 30. 9. 2019 o cca 13.32 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 

Hlasovanie: 
Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/984: 
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: 18. 12. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/985: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                                                                                                                              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/11.884:  
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. 1659/SO/2019 
a 1700/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/986: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1702/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 2. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-21/11.885:  
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 v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 2. 10. 2019 o cca 
13:55 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-21/11.886:  
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. 1702/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/987: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1703/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 3. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-21/11.887: 
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 v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 3. 10. 2019 o cca 
13:59 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

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

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

Úloha č. 19-21/988: 
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: 18. 12. 2019                   Z: PLO 

Úloha č. 19-21/989: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 16. 12. 2019        Z: PgO 

Uznesenie č. 19-21/11.888: 
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. 1703/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 19 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

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

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

Úloha č. 19-21/990: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T:16. 12. 2019   Z: PgO 



K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1594/SO/2019      
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 14. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-21/16.889:  
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. 1594/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  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/991: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 17/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1675/SO/2019      
(na vysielanie programu Take me out zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/15  
 
Uznesenie č. 19-21/17.890: 
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. 1675/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  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

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



Úloha č. 19-21/992: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1595/SO/2019      
(na vysielanie programu Knight Rider zo dňa 15. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-21/18.891: 
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. 1595/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  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/993: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 19/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1676/SO/2019      
(na vysielanie programu Knight Rider zo dňa 29. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
         
Uznesenie č. 19-21/19.892:  
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. 1676/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  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/994: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1641/SO/2019     
(na vysielanie programu Ranná show Wake up! – Talent na maxximum zo dňa 25. 9. 2019)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                  číslo licencie: R/105; RD/22 
 
Uznesenie č. 19-21/20.893:  
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. 1641/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe Europa 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/995: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 21/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1605, 1801/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V.,  E 1.) zo dňa 18. 9. a 12. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/21.894:  
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. 1605/SO/2019 
a 1801/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 1., série V. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/996: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 22/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1618, 1801/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 2.) zo dňa 19. 9. a 12. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/22.895:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1618/SO/2019  
a 1801/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti týkajúcej sa odvysielania programu Dva a pol chlapa (V. séria, 2. 
epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/997: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 23/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1618, 1803/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 3.) zo dňa 19. 9. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/23.896:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1618/SO/2019 
a 1803/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti týkajúcej sa odvysielania programu Dva a pol chlapa (V. séria, 3. 
epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/998: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 24/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1620, 1803/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V.,  E 4.) zo dňa 20. 9. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/24.897:  
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. 1620/SO/2019 a 
1803/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 4, série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/999: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 25/  
Prešetrenie sťažností 



Sťažnosť č. 1620, 1825/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 5.) zo dňa 20. 9. a 14. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/25.898:  
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. 1620/SO/2019 a 
1825/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 5, série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1000: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1628, 1825/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V.,  E 6.) zo dňa 21. 9. a 14. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/26.899:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1628/SO/2019 
a 1825/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 6., série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1001: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1628, 1827/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 7.) zo dňa 21. 9. a 15. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/27.900:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1628/SO/2019 
a 1827/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 7., série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1002: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1630, 1827/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 8.) zo dňa 22. 9., 15. 10.  2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/28-901:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1630/SO/2019 
a 1827/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti odvysielania programu Dva a pol chlapa (V. séria, 8. 
epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1630, 1829/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 9.) zo dňa 22. 9., 16. 10.  2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/29.902:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1630/SO/2019 
a 1829/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti odvysielania programu Dva a pol chlapa (V. séria, 9. 
epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.. 
 
Úloha č. 19-21/1004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1634, 1829, 1831/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 10. a 11.) zo dňa 23. 9., 16. 10. a 17. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/30.903:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 23.9. 2019  v čase o cca 12:44 
hod. a dňa 17.10.2019 v čase o cca 16:57 hod. program Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda 11), ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1005: 
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: 18. 12. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/30.904:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1634/SO/2019 
a 1829/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa programu Dva a pol chlapa v epizóde 10, série V. 
odvysielaného dňa 23. 9. 2019 v čase cca o 12:23 hod. a dňa 16. 10. 2019 v čase cca o 17:29 hod. 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1007: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťazností. 
T: 16. 12. 2019 Z: PgO 
 
 



K bodu 31/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1660, 1831, 1833/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 12. a 13.) zo dňa 24. 9., 17. 10. a 18. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/31.905:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 24. 9. 2019  v čase o cca 
12:43 hod. a dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 16:59 hod. program Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda 
13), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1008: 
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: 18. 12. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1009: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/31.906:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1660/SO/2019 
a 1831/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa dňa 
24. 9. 2019 v čase cca o 12:23 hod. a dňa 17. 10. 2019 v čase cca o 17:25 hod. v epizóde 12, série V. 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťazností. 
T: 16. 12. 2019 Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1662, 1833/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 14.) zo dňa 25. 9. a 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/32.907:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 25. 9. 2019  v čase o cca 
12:23 hod. a dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 17:26 hod. program Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda 
14), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1011: 
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: 18. 12. 2019 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1012: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                 Z: PgO 
 
K bodu 33/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1662, 1837, 1838/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 15.) zo dňa 25. 9., 19. 10. a 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 



Uznesenie č. 19-21/33.908:  
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. 1662/SO/2019, 
1837/SO/2019 a 1838/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti odvysielania programu 
Dva a pol chlapa (V. séria, 15. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1664, 1837, 1838/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 16.) zo dňa 26.  9., 19. 10. a 20. 10.  2019) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/34.909:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1664/SO/2019, 
1837/SO/2019 a 1838/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol 
chlapa v epizóde 16, série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-21/1014: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 35/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1664, 1839/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 18.) zo dňa 26. 9. a 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/35.910:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1664/SO/2019 
a 1839/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 18, série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1015: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 36/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1666, 1839/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S V., E 19.) zo dňa 27. 9. a 20. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/36.911:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1666/SO/2019 
a 1839/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 19, série V. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1666/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 1.) zo dňa 27. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/37.912:  
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. 1666/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 1., série VII. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1673/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 4. a 5.) zo dňa 29. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/38.913:  
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. 1673/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 



týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizódach 4. a 5., série VII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1709/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 6. a 7.) zo dňa 30. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/39.914:  
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. 1709/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 6. a  7., série VII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 40/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1715/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 12. a 13.) zo dňa 3. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 



 
Uznesenie č. 19-21/40.915:  
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. 1715/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizódach 12. a 13., série VII. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1020: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 41/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1721/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 16. a 17.) zo dňa 5. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/41.916:  
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. 1721/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 16. a 17., série VII. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 



T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 42/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1790/SO/2019 
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VII., E 20. a 21.) zo dňa 7. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/42.917:  
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. 1790/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizódach 20. a 21., série VII. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 43/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1635/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 1. a 2.) zo dňa 23. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/43.918:  
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. 1635/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 1., série VIII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1023: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/43.919:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 23. 9. 2019  v čase o cca 
17:29 hod. program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 2), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1024: 
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: 18. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Úloha č. 19-21/1025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 44/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1661/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 3. a 4.) zo dňa 24. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/44.920:  
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. 1661/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 



týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 3., série VIII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1026: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/44.921:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 24. 9. 2019  v čase o cca 
17:28 hod. program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 4), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1027: 
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: 18. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Úloha č. 19-21/1028: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 45/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1663/SO/2019 



(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 5. a 6.) zo dňa 25. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/45.922:  
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. 1663/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizódach 5. a 6., série VIII. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1029: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1665/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 7. a 8.) zo dňa 26. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/46.923:  
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. 1665/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 7., série VIII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-21/1030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/46.924:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 26. 9. 2019  v čase o cca 
17:28 hod. program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 8), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1031: 
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: 18. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Úloha č. 19-21/1032: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 47/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1669/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 11. a 12.) zo dňa 28. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/47.925:  
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. 1669/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 11., série VIII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1033: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/47.926:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 28. 9. 2019  v čase o cca 
17:29 hod. program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 12), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1034: 
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: 18. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Úloha č. 19-21/1035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 48/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1674/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S VIII., E 13. a 14.) zo dňa 29. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/48.927:  
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. 1674/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 14., série VIII. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1036: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/48.928:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 29. 9. 2019  v čase o cca 
17:04 hod. program Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 13), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1037: 
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: 18. 12. 2019                          Z: PgO 
 
Úloha č. 19-21/1038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                          Z: PgO 
 
 



K bodu 49/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1597, 1716, 1798/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 6.) zo dňa 14. 9., 3. 10. a 11. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/49.929:  
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. 1597/SO/2019, 
1716/SO/2019 a 1798/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti odvysielania programu 
Dva a pol chlapa (X. séria, 6. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 50/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1597, 1718, 1798/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 7.) zo dňa 14. 9., 4. 10. a 11. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/50.930:  
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. 1597/SO/2019, 
1718/SO/2019 a 1798/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti odvysielania programu 
Dva a pol chlapa (X. séria, 7. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 51/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1599, 1718, 1800/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 8.) zo dňa 15. 9., 4. 10. a 12. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/51.931:  
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. 1599/SO/2019, 
1718/SO/2019 a 1800/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti odvysielania programu 
Dva a pol chlapa (X. séria, 8. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1041: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                               Z: PgO 
 
K bodu 52/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1599, 1722, 1800/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 9.) zo dňa 15. 9., 5. 10. a 12. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/52.932: 
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 sťažnosti evidované pod č. 1599/SO/2019, 
1800/SO/2019 a 1722/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti týkajúcej sa odvysielania programu Dva 



a pol chlapa (X. séria, 9. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1042: 
 Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019             Z: PgO 
 
K bodu 53/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1602, 1722, 1802/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 10.) zo dňa 16. 9., 5. 10. a 13. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/53.933:  
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. 1602/SO/2019, 
1722/SO/2019 a 1802/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 10., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1043: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 54/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1602, 1802/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 11.) zo dňa 16. 9. a 13. 10. 2019)  



Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/54.934:  
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. 1602/SO/2019 
a 1802/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa v epizóde 11., série X. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 55/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1604, 1724, 1824/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 12. a 13.) zo dňa 17. 9., 6. 10. a 14. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/55.935:  
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. 1604/SO/2019, 
1824/SO/2019 a 1724/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúcu sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 13., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-21/1045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                            Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/55.936:  
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 v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal dňa 17. 9. 2019  v čase o cca 
17:02 hod., dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 16:59 hod. a dňa 14. 10. 2019 v čase o cca 12:23 hod. 
program Dva a pol chlapa (X. séria, epizóda 12), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1046: 
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: 18. 12. 2019                            Z: PgO 
 
Úloha č. 19-21/1047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2019                            Z: PgO 
 
K bodu 56/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1606, 1791, 1826/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X.,  E 14.) zo dňa 18. 9., 7. 10. a 15. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/56.937:  
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. 1606/SO/2019, 
1791/SO/2019 a 1826/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva a pol chlapa 
v epizóde 14., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1048: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 57/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1606, 1596, 1791, 1826/SO/2019     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X.,  E 15.) zo dňa 18. 9., 14. 9., 7. 10. a 15. 10. 2019)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/57.938:  
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. 1606/SO/2019, 
1596/SO/2019, 1791/SO/2019 a 1826/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 15., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1049: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 58/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1619, 1596, 1828 a 1793/SO/2019   
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 16.) zo dňa 19. 9., 14. 9., 16. 10. a 8.10.2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/58.939: 
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. 1619/SO/2019, 
1596/SO/2019, 1793/SO/2019 a 1828/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 16., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
  
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1050: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                               Z: PgO 
 
K bodu 59/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1598, 1619, 1793, 1828/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 17.) zo dňa 15. 9., 19. 9., 8. 10. a 16.10.2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/59.940:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1598/SO/2019, 
1619/SO/2019, 1793/SO/2019 a 1828/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti týkajúcej sa 
odvysielania programu Dva a pol chlapa (X. séria, 17. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1051: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                Z: PgO 
 



K bodu 60/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1598, 1621, 1795, 1830/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 18.) zo dňa 15. 9., 20. 9., 9. 10. a 17. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/60.941:  
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 sťažnosti evidované pod č. 1598/SO/2019, 
1621/SO/2019, 1795/SO/2019 a č. 1830/SO/2019 smerujúce voči programovej službe DAJTO 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti týkajúcej sa 
odvysielania programu Dva a pol chlapa (X. séria, 18. epizóda) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1052: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019               Z: PgO 
 
K bodu 61/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1601, 1621, 1795, 1830/SO/2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 19.) zo dňa 16. 9., 20. 9., 9. 10. a 17. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/61.942:  
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. 1601/SO/2019, 
1621/SO/2019, 1795/SO/2019 a 1830/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 19., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  zdržal sa 
Dušíková za 
Fašiangová za 



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1053: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 62/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1601, 1629, 1797, 1832/SO2019  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 20.) zo dňa 16. 9., 21. 9, 10. 10. a 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/62.943:  
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. 1601/SO/2019, 
1629/SO/2019, 1797/SO/2019 a 1832/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 20., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1054: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                              Z: PgO 
 
K bodu 63/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1603, 1629, 1797, 1832/SO/2019    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 21.) zo dňa 17. 9., 21. 9, 10. 10. a 18. 10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/63.944:  
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. 1603/SO/2019, 
1629/SO/2019, 1797/SO/2019 a 1832/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 



a pol chlapa v epizóde 21., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1055: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                             Z: PgO 
 
K bodu 64/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1631, 1603, 1799, 1836/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 22. ) zo dňa 22. 9., 17. 9., 11. 10. a 19.10. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/64.945:  
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. 1631/SO/2019, 
1603/SO/2019, 1799/SO/2019 a 1836/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 22., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1056: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 65/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1631, 1799, 1836, 1605/SO/2019      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa (S X., E 23.) zo dňa 18. 9., 22. 9., 11. 10. a 19. 10. 2019)  



Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 19-21/65.946:  
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. 1631/SO/2019, 
1605/SO/2019, 1799/SO/2019 a 1836/SO/2019 smerujúce voči vysielaniu programovej služby 
DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. týkajúce sa odvysielaného programu Dva 
a pol chlapa v epizóde 23., série X. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1057: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 66/  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
          C.E.N. s.r.o.  
 
Uznesenie č. 19-21/66.947:  
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 2019. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-21/66.948:  
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. v 
súvislosti s možným porušením ustanovenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000  
Z. z., nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že v rámci vysielania televíznej programovej služby  
TA3 mohlo prísť v mesiacoch júl, august a september 2019 k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby 
bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so 
sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1058: 
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: 18. 12. 2019  Z: PLO 
 
K bodu 67/  
Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2019 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb  
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady. 
  Z: PLO 
K bodu 68/  
SK č.: 1343/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 973/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorovaný program/deň/programová služba: Z prvej ruky/11. 4. 2019/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 19-21/68.949:  
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. 1343/SKO/2019 
vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

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

Danielová proti 
Kubica  proti 



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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1059: 
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: 4. 1. 2020                                 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1060: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                                Z: PgO 
 
K bodu 69/  
SK č.: 1520/SKO/2019 zo dňa 28. 8. 2019 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za mesiace apríl 
a máj 2019 -  nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Vlna z času vysielania vyhradeného 
slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových SHD 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117, RD/25 
 
Uznesenie č. 19-21/69.950:  
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. 1520/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1061: 
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: 4. 1. 2020                  Z: PLO 
 



K bodu 70/ 
SK č.: 1346/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019, 1650/SKO/2019 zo dňa 25. 9. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1116/SO/2019, č. 1360/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia  §18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným porušením ustanovení Vyhlášky MK SR č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby 
so sluchovým postihnutím) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň, Ochrancovia /20. 5. 2019, 11.7.2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-21/70.951:  
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. 1346/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1062: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-21/70.952:  
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.  1650/SKO/2019 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l 

 
       povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 
 



že dňa 11. 7. 2019 v čase o cca 18:01 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú 
obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Ochrancovia, ktoré neboli 
v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými vyhláškou Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. 
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím:  

- § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia identifikovaných titulkov nebol primeraný na 
zabezpečenie ich čitateľnosti,  

čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím  
v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 
Ministerstvo kultúry podľa § 18aa ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z.. 
 
Hlasovanie:  

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

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. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- € slovom tritisíc tristodevätnásť 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1064: 
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: 4. 1. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1065: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 16. 12. 2019                                 Z: PgO 
 



Uznesenie č. 19-21/70.953:  
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. 1650/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 18aa 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1066: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 16. 12. 2019                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1067: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 71/  
SK č.: 1291/SKO/2019 zo dňa 19. 6. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 952/SO/2019, č. 953/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Deadpool/6. 4. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-21/71.954:  
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.  
1291/SKO/2019 MAC TV s.r.o. 
 

I. porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 



že dňa 6. 4. 2019 o cca 18:45 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ upútavku na 
program Deadpool, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény 
násilia, 
 
 

II. porušil 
 

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

tým že, 
 
v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 6. 4. 2019 v čase o cca 20:38 hod. program 
Deadpool, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace 
kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 589/2007, 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“) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo 
krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, 

- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 
Hlasovanie:  

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

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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000 € slovom osemtisíc 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 



Fašiangová zdržala sa 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1068: 
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: 4. 1. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1069: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 72/  
SK č.: 1342/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1007/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Profesionáli/17. 5. 2019/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 19-21/72.955:  
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.  
1342/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 17. 5. 2019  v čase o cca 08:52 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program 
Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)  
vulgárne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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  neprítomná 

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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisíc päťsto 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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-21/1070: 
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: 4. 1. 2019                          Z: PLO 
 
Úloha č. 19-21/1071: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2019                  Z: PgO 
 
NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 73/  
73/ SK č.: 1880/SKL/2019 zo dňa 29. 10. 2019 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.   číslo licencie: R/121, RD/20 
        Stredoeurópske Mediálne Družstvo 
        Rádio Mária Slovensko o. z. 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 19-21/73.956:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 



podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/121 
a RD/20 v správnom konaní č. 1880/SKL/2019 zo dňa 29. 10. 2019 vedenom s účastníkmi konania: 
 
C.S.M. group s. r. o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 
Stredoeurópske Mediálne Družstvo  
Palisády 699/23 
811 06 Bratislava 
 
Rádio Mária Slovensko o.z. 
Mlynské Nivy 1711/73 
821 05 Bratislava – Ružinov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodla tak, že žiadosť 

 
zamieta. 

 
Úloha č. 19-21/1072: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 4. 1. 2020                  Z: PLO 
 
K bodu 74/   
SK č.: 1858/SKL/2019 zo dňa 29. 10. 2019 
Žiadosť o zmenu licencií na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: C.S.M. group  s.r.o.   číslo licencie: R/121, RD/20 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 19-21/74.957: 
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. 1858/SKL/2019 zo dňa 
29. 10. 2019 posúdila doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. R/121 a licencie 
č. RD/20 účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

r o zh o d n u t i e :  
 

I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zamieta 
 

žiadosť o zmenu licencie č. R/121 na rozhlasové vysielanie. 
 



II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 8 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

zamieta  
 

žiadosť o zmenu  licencie č. RD/20 na digitálne rozhlasové vysielanie, nakoľko by zmena bola 
v rozpore s ustanovením § 47 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z.   
 
Úloha č. 19-21/1073: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 4. 1. 2020  Z: PLO 
 
K bodu 75/  
SK č.: 1907/SKL/2019 zo dňa 15. 11. 2019 
Žiadosť o odňatie frekvencie 94,6 MHz Nové Zámky 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 19-21/75.958:  
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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1907/SKL/2019 zo dňa 
15. 11. 2019 posúdila žiadosť o odňatie frekvencií účastníka konania 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

frekvenciu 94,6 MHz Nové Zámky  
                                                                              
 
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 15. 11. 2019 písomne požiadal.  
 
Úloha č. 19-21/1074: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1907/SKL/2019 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 4. 1. 2020           Z: PLO 
 
K bodu 76/  
SK č.: 1502/SKL/2019 zo dňa 3. 9. 2019 
Žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-21/76.959:  
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. 1502/SKL/2019 zo dňa 3. 9. 2019, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
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/17  na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA 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. 1502/SKL/2019-7 zo dňa 25. 11. 2019“: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 21 %  

    Programy –min. 79 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  12 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0,3 %  
2) ostatná publicistika – 8 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy – 59,7 %  
Zábavné programy –  20,0 %  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  

    Šport – 0 %“ 
 
Úloha č. 19-21/1075: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1502/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 4. 1. 2020          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-21/76.960:  
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. 1502/SKL/2019 zo dňa 3. 9. 2019  
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 



 
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 § 30  ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 1502/SKL/2019 zo dňa 3. 9. 2019 vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených 
v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania v časti žiadosti o zmenu licencie č. T/41 z dôvodu, že 
účastník konania listom doručeným Rade dňa 7. 10. 2019 vzal predmetnú žiadosť v tejto časti späť, 
pričom konanie sa netýka iného účastníka konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Úloha č. 19-21/1076: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 4. 1. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 77/  
SK č.: 1890/SKL/2019 zo dňa 11. 11. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: TD/144 
 
Uznesenie č. 19-21/77.961:  
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. 1890/SKL/2019 zo dňa 11. 11. 2019 posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. TD/144 účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 

 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/144 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby k 1. 1. 2020 
nasledovne:  
Článok I. bod 2. sa mení a znie: 
„2. Názov programovej služby: Jojko“ 
 
Úloha č. 19-21/1077: 
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: 4. 1. 2020          Z: PLO 
 
K bodu 78/  



SK č.: 1931/SKL/2019 zo dňa 21. 11. 2019 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.   číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 19-21/78.962:  
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. 1931/SKL/2019 zo dňa 21. 11. 2019, posúdila žiadosť 
o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
licenciu č. R/90 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 ku dňu 31. 12. 2019 
nasledovne: 
 
Vymazáva sa čl. IV časť 4 v znení: 
„Satelit:  ASTRA 3A 
Prevádzkovateľ: TOWERCOM, a.s., Bratislava“ 
 
Úloha č. 19-21/1078: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1931/SKL/2019 a zašle 
ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 1. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 79/  
SK č.: 1699/SKL/2019 zo dňa 9. 10. 2019 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: BSS, s.r.o.   číslo licencie: TKR/170 
 
Uznesenie č. 19-21/79.963:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1699/SKL/2019 zo dňa 9. 10. 2019 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/170 
účastníka konania: 

 
BSS, s.r.o. 
Medvedzie 128/5-3 
027 44 Tvrdošín 
 



a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 

registráciu retransmisie č. TKR/170  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: BSS, s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie 
listom doručeným Rade dňa 9. 10. 2019 písomne  požiadal. 
 
Úloha č. 19-21/1079: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 4. 1. 2020          Z: PLO 
 
80/ Rôzne   
1/ Stanovisko k voľbám do NR SR vo februári 2020 
 
Uznesenie č. 19-21/80.964:  
Rada schvaľuje predložené stanovisko.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ SK: 1159/SKO/2019 – rozhodnutie 
   (vo veci porušenia v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
   Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Všetky moje ex/2. 3. 2019/TV MARKÍZA 
   (sťažnosť č. 789/SO/2019) 
   ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. 
     
Uznesenie č. 19-21/80.965:  
Rada schvaľuje predložené znenie rozhodnutia.  
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Stretnutie pracovnej skupiny MV SR k reforme volebných pravidiel, spolu so zástupcami         
spoločnosti Facebook  
 
  
V Bratislave dňa 4. 12. 2019 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: Mgr. Ingrid Fašiangová 
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