
Zápisnica č. 21/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2. 12. 2020  

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1784/SL/2020 zo dňa 9. 10. 2020 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.          číslo licencie: 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1561/SL/2020 zo dňa 4. 9. 2020 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CONET ISP s. r. o.        číslo registrácie: 
 
4/ SK č.: 1390/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1121/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KABELTELSAT s.r.o.       číslo licencie: 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649, 1650, 1651/SO/2020     
(na vysielanie zo dňa 5. 10. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1764/SO/2020      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 25. 10. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1661/SO/2020     
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 28. 9. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1763/SO/2020     
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 19. 10. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1586/SO/2020 a 1597/SO/2020      
(na vysielanie programu Farma z dní 14. a 16. 9. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  



 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1628/SO/2020      
(na vysielanie programu A teraz čo? zo dňa 29. 9. 2020)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: TD/94  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1738/SO/2020     
(na vysielanie programu Druhá vlna zo dňa 5. 10. 2020)  
Vysielateľ:  RTVS, na základe zákona        číslo licencie: TD/1  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1770/SO/2020     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 10. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1663/SO/2020     
(na vysielanie upútavky na program Farma a programu Farma zo dňa 6. 10. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1739/SO/2020     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 10. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1737/SO/2020      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 13. 10. 2020)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
16/Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1736/SO/2020 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 9. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
17/ SK č.: 1389/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1222/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Do kríža/20. 5. 2020/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/2 
 
18/ SK č.: 1387/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1224/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hosť Andrey Poláčkovej/21. 5. 2020/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: RD/1 
 
19/ SK č.: 1388/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1203/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: My dvaja a magor/14. 5., 16. 5. 2020/JOJ, JOJ PLUS 



ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, TD/16 
 
20/ SK č.: 1331/SKO/2020 zo dňa 17. 6. 2020  
 1587/SKO/2020 zo dňa 9. 9. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1124/SO/2020, 1433/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Mechanik zabijak/1. 5. - 7. 
5., 16. 7. 2020/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 
Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 
 
21/ SK č.: 1391/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
    1551/SKO/2020 zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1159/SO/2020, 1341/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Ochranca zabijak/29. 4. - 1. 
5., 3. 5., 28. 6. 2020/TV MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17, TD/47 
Ústne pojednávanie: 10:15 hod. 
 
22/ SK č.: 1330/SKO/2020 zo dňa 17. 6. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1091/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné záležitosti/20. 4., 21. 4. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/16 
 
23/ SK č.: 1604/SKL/2020 zo dňa 14. 9. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ATELIER TV s.r.o.  
 
24 Rôzne  
 
Ústne pojednávanie: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - SK 1331/SKO/2020, 1587/SKO/2020 - 10:00 hod. 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - SK 1391/SKO/2020, 1551/SKO/2020 - 10:15 hod. 
 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 900 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 20-21/1.851: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa 
2. 12. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-21/1.852: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  
video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 
rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-21/1.853: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1784/SL/2020 zo dňa 9. 10. 2020 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.          číslo licencie: 
      
Uznesenie č. 20-21/2.854:  
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. 1784/SL/2020 smerujúcu 
voči vysielateľovi Rádio Šport s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/901: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 1561/SL/2020 zo dňa 4. 9. 2020 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CONET ISP s. r. o.        číslo registrácie: 
 
Uznesenie č. 20-21/3.855:  
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. 1561/SL/2020 smerujúcu 
voči spoločnosti CONET ISP s. r. o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/902: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PLO 
 
K bodu 4/  
SK č.: 1390/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1121/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KABELTELSAT s.r.o.       číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 20-21/4.856:  
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 1390/SKL/2020 spoločnosť KABELTELSAT s. r. o. 

 
p o r u š i l  

 
§ 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 8.5.2020 odvysielal komunikát s názvom Videonoviny na programovej službe označenej tvN 
bez udelenej licencie, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/903: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 2. 1. 2020 Z: PLO 
 
K bodu 5/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649, 1650, 1651/SO/2020     
(na vysielanie zo dňa 5. 10. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 



Uznesenie č. 20-21/5.857:  
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. 1649/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/904: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-21/5.858:  
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. 1650/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/905: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-21/5.859:  
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. 1651/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/906: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1764/SO/2020      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 25. 10. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
  
Uznesenie č. 20-21/6.860: 
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. 1764/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/907: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1661/SO/2020     
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 28. 9. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-21/7.861:  
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/2020 smerujúcu 



voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/908: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 8/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1763/SO/2020     
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 19. 10. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 20-21/8.862:  
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. 1763/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/909: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1586/SO/2020 a 1597/SO/2020      
(na vysielanie programu Farma z dní 14. a 16. 9. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17  
 
 



Uznesenie č. 20-21/9.863:   
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 MARKIZA-
SLOVAKIA spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 14.9.2020 v čase od cca 21:33 hod. a dňa 16.9.2020 v čase od cca 12:48 hod. odvysielal 
v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/910: 
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: 16. 12. 2020           Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/911: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 14. 12. 2020           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-21/9.864:   
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. 1597/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu z dňa 16.9.2020 v čase od cca 13:50 hod. na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/912: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                              Z: PgO 



 
K bodu 10/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1628/SO/2020      
(na vysielanie programu A teraz čo? zo dňa 29. 9. 2020)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: TD/94  
   
Uznesenie č. 20-21/10.865: 
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. 1628/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe TV LUX, vysielateľa TV LUX s.r.o. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/913: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 11/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1738/SO/2020     
(na vysielanie programu Druhá vlna zo dňa 5. 10. 2020)  
Vysielateľ:  RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1  
          
Uznesenie č. 20-21/11.866:  
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. 1738/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 20-21/914: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1770/SO/2020     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 10. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-21/12.867: 
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. 1770/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/915: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020          Z: PgO 
           
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1663/SO/2020     
(na vysielanie upútavky na program Farma a programu Farma zo dňa 6. 10. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 20-21/13.868:  
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/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a uznala sťažnosť podľa ustanovenia  
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/916: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1739/SO/2020     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 10. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 20-21/14.869:  
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. 1739/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/917: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1737/SO/2020      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 13. 10. 2020)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-21/15.870:  
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. 1737/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Batta                za 



Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/918: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1736/SO/2020 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 9. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-21/16.871:  
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. 1736/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/919: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                            Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 1389/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1222/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Do kríža/20. 5. 2020/Dvojka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 20-21/17.872:  
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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1389/SKO/2020 



vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/920: 
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: 14. 12. 2021                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/921: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 14. 12. 2020                         Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1387/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1224/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Hosť Andrey Poláčkovej/21. 5. 2020/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 20-21/18.873:  
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 správne konanie č. 1387/SKO/2020 
vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/922: 
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: 16. 12. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/923: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 14. 12. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 1388/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1203/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: My dvaja a magor/14. 5., 16. 5. 2020/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, TD/16 
 
Uznesenie č. 20-21/19.874:  
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. 
1388/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona  
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 14.5.2020 v čase o cca 20:22 hod. a taktiež na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 16.5.2020 v čase o cca 11:37 hod. odvysielal program My 
dvaja a magor, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený po 31. 12. 2007, 
a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31.12.2007, čím došlo 
k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 



sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa  
§ 67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20,KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/924: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 2. 1. 2021                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/925: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1331/SKO/2020 zo dňa 17. 6. 2020  
 1587/SKO/2020 zo dňa 9. 9. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1124/SO/2020, 1433/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Mechanik zabijak/1. 5. - 7. 
5., 16. 7. 2020/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47 
Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 20-21/20.875:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“) rozhodla, že správne konania č. 1331/SKO/2020 a 1587/SKO/2020 vedené voči spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 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 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/926: 
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: 16. 12. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/927: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 12. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1391/SKO/2020 zo dňa 1. 7. 2020  
    1551/SKO/2020 zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1159/SO/2020, 1341/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Ochranca zabijak/29. 4. - 1. 
5., 3. 5., 28. 6. 2020/TV MARKÍZA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17, TD/47 
Ústne pojednávanie: 10:15 hod. 
 
Uznesenie č. 20-21/21.876:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“) rozhodla, že správne konania č. 1391/SKO/2020 a 1551/SKO/2020 vedené voči spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 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 
Batta                za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 20-21/928: 
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: 16. 12. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/929: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 12. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1330/SKO/2020 zo dňa 17. 6. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1091/SO/2020)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné záležitosti/20. 4., 21. 4. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 20-21/22.877:  
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 správne konanie č. 1330/SKO/2020 vedené voči 
spoločnosti 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 
Batta                za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/930: 
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: 14. 12. 2020                  Z: PLO 
 
Úloha č. 20-21/931: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2020                  Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 1604/SKL/2020 zo dňa 14. 9. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ATELIER TV s.r.o.  
 
 



Uznesenie č. 20-21/23.878:  
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1604/SKL/2020 zo dňa  
14. 9. 2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania: 
 
ATELIER TV s.r.o. 
Svätotrojičné nám. 5 
963 01 Krupina 
 
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 :  
 

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

u d e ľ u j e   
 

spoločnosti ATELIER TV s.r.o. k 20. 12. 2020 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 3 3  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: Krupinská televízia (KTV) 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1604/SKL/2020-2 zo dňa 2. 11. 2020)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 54 % 
Programy –min. 46 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 54,5 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 45,5 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 



6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 54,5 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, USB 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0 % 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 7. 10. 2020, spisová značka: RPO468124/2020, Id v zdrojovom registri: 
3132434, registračný úrad: Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo Sro/15111/S, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 
7. 10. 2020, spisová značka: RPO468124/2020, Id v zdrojovom registri: 3132434, registračný úrad: 
Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo Sro/15111/S. 
 

III. 
 

 Doložky: 
 
Doložka iného verejného prenosu: KDS 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/932: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1604/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 2. 1. 2021                              Z: PLO 
 
 
 



24/ Rôzne 
 
1/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 20-21/24.879: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady  
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené so zabezpečením opatrení 
pre vysielateľov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19.    
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/933: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac november 2020.  
T: 9. 12. 2020 
 
2/ Mimoriadna odmena  riaditeľovi Kancelárie Rady   
 
Uznesenie č. 20-21/24.880: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac november 2020.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/934: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2020 
 
3/ SK: 1806/SKL/2020 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: EHS s.r.o. 
 



Uznesenie č. 20-21/24.881: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1806/SKL/2020 zo dňa 29. 10. 2020, 
posúdila žiadosť o udelenie registrácie retransmisie doručenú účastníkom konania 
 
EHS, s.r.o. 
Pplk. Pľjušťa 8 
909 01 Skalica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/374 
 
za nasledovných podmienok: 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

- hlavná stanica: Školská  6, 908 51 Holíč 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS 

   
 2. Územný rozsah retransmisie: 
KDS: mesto Holíč 
 
3.  Počet  prípojok: 
KDS: 2500 
                  
4. Ponuka programových služieb:   
    základný súbor:  

televízne programové služby: 
Jednotka, Dvojka 

 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/935: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1806/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia, zašle 
ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 4. 1. 2021 Z: PLO 
 
4/ SK: 1915/I/2020 
    Žiadosť o sprístupnenie informácie 
    ÚK: M. Č. 



 
Uznesenie č. 20-21/24.882: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. 
z.“) rozhodla v správnom konaní č. 1915/I/2020 o žiadosti o sprístupnenie informácií fyzickej osoby, 
Ing. M. Č., tak, že 
- podľa § 18 ods. 2 a § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. odmieta žiadosť o sprístupnenie 
informácií, v ktorej fyzická osoba, Ing. M. Č., požaduje „poskytnutie programu vysielania (EPG) zo 
dňa 1. 12. 2015 za televízne stanice s licenciou vysielania na Slovensku.“ z dôvodu, že Rada nemá 
požadované informácie k dispozícii a zároveň Rada nemôže sťažnosť postúpiť inej povinnej osobe 
z dôvodu, že nemá vedomosť o tom, u ktorej povinnej osoby možno požadovanú informáciu získať. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-21/936: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1915/I/2020 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 7. 12. 2020 Z: ÚRK 
 
 
V Bratislave dňa 2. 12. 2020 
 
 
               PhDr. Marta Danielová 
          predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu  
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
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