
  Zápisnica č. 21/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 12. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1531/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. číslo licencie: R/123 

 

3/ SK č.: 1144/SKL/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 848/SL/2021) 

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

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

 

4/ SK č.: 1143/SKL/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

   1178/SKL/2021 zo dňa 1. 7. 2021  

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

(Sťažnosť č. 847/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1426/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Pečie celé Slovensko zo dňa 10. 10. 2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1525/SO/2021     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. a 28. 10. 2021)  

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1439/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programových služieb RTVS v období 27. 5. 2019 – 12. 10. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                číslo licencie: TD/1, TD/2, RD/1, RD/2 atď. 

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1494/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 20. 10. 2021)  

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

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

 



9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1442/SO/2021                                               

(na vysielanie programu Šport TA3 zo dňa 17.10.2021)  

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

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1405/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 24.9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1407/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 28.9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1431/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 22. a 26. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1429/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Rodinné prípady (Svadobný koláč) zo dňa 11.10.2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1383/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Farma zo dňa 21. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 1406/SO/2021       

(na vysielanie programu Farma zo dňa 28. 9. 2021) 

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

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

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1418/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Farma zo dňa 6. a 7.10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

17/ SK č.: 1146/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 875/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: K veci/12. 4. 2021/Rádio Slovensko 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: RD/1 

 



18/ SK č.: 1180/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 992/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/17. 5. 2021/TA3 

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

 

19/ SK č.:  1186/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

      1317/SKO/2021 zo dňa 25. 8. 2021 

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

(Sťažnosť č. 938/SO/2021, 1096/SO/2021) 

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

Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenný záznam vysielania/9. 4. 2021 až 

12. 4. 2021, 16. 4. 2021 až 19. 4. 2021, 28. 4. 2021, 30. 4. 2021, 1. 5. 2021, 2. 5. 2021 a 3. 5. 2021/TV 

N (TV NOVÁKY) 

ÚK: KABELTELSAT s.r.o.  číslo licencie: 

 

20/ SK č.: 1185/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 987/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Kuriér 2/5. 5. 2021/JOJ 

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

 

21/ SK č.: 1182/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 985/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy/Hotel pripravený na 

reštart/14. 5. 2021/TA3 

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

 

22/ SK č.: 1181/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 931/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Žurnál/3. 5. 2021/TA3 

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

 

23/ SK č.: 1500/SKL/2021 zo dňa 13. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/105, RD/32 

 

24/ SK č.: 1501/SKL/2021 zo dňa 13. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/133, RD/33 

 

25/ SK č.: 1558/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.  číslo licencie: T/210 

 

 

 

 

 



26/ SK č.: 1545/SKL/2021 zo dňa 10. 11. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

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

 GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť 

 Blueberg media a.s. 

 

27/ Rôzne 

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 875 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-21/1.816: 

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

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

dňa 8. 12. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-21/1.817: 

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

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  

video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 

rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania a zároveň 

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-21/1.818: 

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

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1531/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. číslo licencie: R/123 

 

Uznesenie č. 21-21/2.819: 

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. 1531/SL/2021 smerujúcu 

voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/876: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                                  Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

SK č.: 1144/SKL/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 848/SL/2021) 

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

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

 

Uznesenie č. 21-21/3.820:  

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. 

1144/SKL/2021 vysielateľovi FM media s.r.o. 



 

vzhľadom na to, že v dňoch 12. 5. 2021 a 8. 9. 2021 nevyužíval frekvenciu 92,4 MHz Martin 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/877: 

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: 8. 1. 2022                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-21/878: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

SK č.:  1143/SKL/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

 1178/SKL/2021 zo dňa 1. 7. 2021  

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

(Sťažnosť č. 847/SL/2021) 

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

ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113 

 

 



Uznesenie č. 21-21/4.821:  

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. 

1178/SKL/2021 vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. 

 

vzhľadom na to, že v dňoch 9. 6. 2021 a 9. 9. 2021 nevyužíval frekvencie 101,7 MHz Dubnica nad 

Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom na účely, na ktoré mu boli pridelené, čím naplnil 

skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/879: 

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: 8. 1. 2022                  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-21/4.822:  

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. 1143/SKL/2021 vedené 

voči spoločnosti Rádio WOW 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/880: 

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: 22. 12. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-21/881: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1426/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Pečie celé Slovensko zo dňa 10. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-21/5.823:  

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. 1426/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

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

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 



Úloha č. 21-21/882: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1525/SO/2021     

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. a 28. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-21/6.824:  

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. 1525/SO/2021 smerujúcu 

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

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/883: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1439/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programových služieb RTVS v období 27. 5. 2019 – 12. 10. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                číslo licencie: TD/1, TD/2, RD/1, RD/2 atď. 

 

Uznesenie č. 21-21/7.825:  

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. 1439/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programových služieb vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala uvedenú 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 



Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/884: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1494/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Do kríža zo dňa 20. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-21/8.826:  

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. 1494/SO/2021 smerujúcu 

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

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/885: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1442/SO/2021                                               

(na vysielanie programu Šport TA3 zo dňa 17.10.2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-21/9.827:  

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. 1442/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/886: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1405/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 24.9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-21/10.828:  

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. 1405/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/887: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1407/SO/2021                                                 



(na vysielanie programu Love Island zo dňa 28.9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-21/11.829:  

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 28. 9. 2021 v čase o cca 

23:02 hod. program Love Island, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 

mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová proti 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-21/888: 

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: 22. 12. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-21/889: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 12. 2021                               Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1431/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 22. a 26. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-21/12.830:  

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 odvysielal dňa 22. 9. 2021 v čase o cca 23:30 hod. v rámci televíznej programovej služby TV 

MARKÍZA a dňa 26. 9. 2021 v čase o cca 12:59 hod. v rámci televíznej programovej služby TV DOMA 

programy Love Island, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo 

dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie: 

Danielová proti 



Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-21/890: 

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: 22. 12. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-21/891: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1429/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Rodinné prípady (Svadobný koláč) zo dňa 11.10.2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-21/13.831:  

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. 1429/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/892: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                          Z: PgO 

 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1383/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Farma zo dňa 21. 9. 2021)  



(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-21/14.832:  

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. 1383/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/893: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 1406/SO/2021       

(na vysielanie programu Farma zo dňa 28. 9. 2021) 

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

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

 

Uznesenie č. 21-21/15.833:  

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. 1406/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



Úloha č. 21-21/894: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1418/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Farma zo dňa 6. a 7.10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-21/16.834:  

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. 1418/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-21/895: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

SK č.: 1146/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

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

(Sťažnosť č. 875/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: K veci/12. 4. 2021/Rádio Slovensko 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: RD/1 

 

Uznesenie č. 21-21/17.835:  

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. 1146/SKO/2021 

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 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 



 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/896: 

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

rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 22. 12. 2021                  Z: PLO 
 

Úloha č. 21-21/897: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 20. 12. 2021                             Z: PgO 

 

K bodu 18/  

SK č.: 1180/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 992/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Téma dňa/17. 5. 2021/TA3 

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

 

Uznesenie č. 21-21/18.836:  

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

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

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

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  

č. 1180/SKO/2021 C.E.N. s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 19:50 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 program  

Téma dňa, v rámci ktorého odzneli kritické vyjadrenia a boli prezentované informácie v súvislosti so 

stavom justície a súdnictva v Slovenskej republike, konkrétne najmä informácie o pochybeniach 

Špecializovaného trestného súdu v spojitosti s prípadom advokáta Ribára, o príklade chybného 

rozhodovania a postupov súdov v prípade sudkyne Kyselovej, o prípadoch štátneho tajomníka 

ministerstva hospodárstva J. Brhela, generála M. Lučanského, mafiána Kudličku, bývalého špeciálneho 

prokurátora Dušana Kováčika, sudcu Najvyššieho súdu SR J. Kolcuna, obvinenia o údajne nezákonne 

získanej bezpečnostnej previerke a podvodom získanej justičnej skúške špeciálneho prokurátora D. 

Lipšica, o údajnom rodinkárstve a konflikte záujmov ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej, o stíhaní 

predsedu Špecializovaného trestného súdu, J. Hrubalu za alkohol za volantom, o nekorektnom postupe 

justície v prípade sudcu Klimenta, či námestníka špeciálneho prokurátora P. Kysela, o rozhodnutiach 

v prípadoch sudcu Molnára a pána Godu, informácie o tom, že za zlými rozhodnutiami sudcov a 



prokurátorov stoja obavy z ich verejného pranierovania na titulných stránkach denníka SME, Denníka 

N, kriticky poukazujúce na údajné zlyhania v systéme justície a súdnictva a jeho údajné spolitizovanie, 

a to bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 

a nestrannosť politicko-publicistického programu,   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/898: 

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: 10. 1. 2022                                  Z: PLO 
 

Úloha č. 21-21/899: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                                  Z: PgO 

 

 

K bodu 19/ 
SK č.:   1186/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1317/SKO/2021 zo dňa 25. 8. 2021 

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

(Sťažnosť č. 938/SO/2021, 1096/SO/2021) 

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



Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenný záznam vysielania/9. 4. 2021 až 

12. 4. 2021, 16. 4. 2021 až 19. 4. 2021, 28. 4. 2021, 30. 4. 2021, 1. 5. 2021, 2. 5. 2021 a 3. 5. 2021/TV 

N (TV NOVÁKY) 

ÚK: KABELTELSAT s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-21/19.837:  

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 konania č. 1186/SKO/2021  

a č. 1317/SKO/2021 vedené proti spoločnosti KABELTELSAT 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/900: 

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

rozhodnutia o zastavení správnych konaní a doručí ho spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. 

T: 22. 12. 2021                                                                                                                Z: PLO 

 

K bodu 20/  

SK č.: 1185/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 987/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Kuriér 2/5. 5. 2021/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-21/20.838:  

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.  

1185/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

porušil 

 

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

 

tým, 

 



že dňa 5.5.2021 o cca 16:50 hod. a 20:58 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 

upútavku na program Kuriér 2, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce 

scény násilia, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíctristodevätnásť eur.  

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/901: 

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: 10. 1. 2022                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-21/902: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 20. 12. 2021                              Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

SK č.: 1182/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 985/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy/Hotel pripravený na 

reštart/14. 5. 2021/TA3 



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

 

Uznesenie č. 21-21/21.839:  

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.  1182/SKO/2021 C.E.N. s.r.o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

že na programovej službe TA3 v programe Správy zo dňa 14. 5. 2021 odvysielaného o cca 9:00 hod. 

odvysielal príspevok Hotel pripravený na reštart, v rámci ktorého odvysielal informácie o Grand Hoteli 

Bellevue, cit.: 

 

Reportér: „Grandhotel Bellevue v Starom Smokovci ľudia poznajú ako kongresový. V roku 2019 však 

prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, po ktorej disponuje modernými wellness priestormi. Dnes jeho 

vlastníci hovoria – Našťastie.“ (zábery na budovu, vonkajšie prostredie a interiér Grandhotela 

BELLEVUE ****, čo je zrejmé z názvu hotela prítomného v záberoch; v zábere muž  - neskôr označený 

ako Patrik Bretz, manažér hotela - listujúci vo fotoalbume v priestoroch lobby baru bez označenia hotela; 

zábery wellness priestorov – v jednom z nich vidno logo hotela;  

Miroslav Warhol, riaditeľ hotela: „Vďaka investícii našich akcionárov sme nadobudli naozaj novú 

tvár a tým pádom aj nové rozpätia poskytovaných služieb, kde sa nám naozaj rozšíril sortiment.“ (v 

zábere hovoriaci – v pozadí za ním vidno priestor sauny bez označenia hotela) 

Reportér: „Mimochodom rekonštrukcia hotela priniesla aj niekoľko architektonických zaujímavostí. 

(zábery wellness priestorov bez označenia hotela – v jednom z nich vidno saunu, pred ktorou sa 

vyjadroval riaditeľ hotela – pozri vyššie) Po odstránení sadrokartónu sa napríklad ukázala kamenná 

stena. Môžeme len hádať, prečo sa ju v minulosti rozhodli ukryť.“(záber budovy zvonku a interiéru 

hotela bez označenia hotela) 

Patrik Bretz, manažér hotela: „Predošlí majitelia to pravdepodobne zakryli kvôli vtedajším trendom.“ 

(v zábere hovoriaci na pozadí kamennej steny) 

Reportér: „Hotelieri z Vysokých Tatier upozorňujú aj na fakt, že verejnosť vlani nemala presné 

informácie o tom, ako to v Tatrách z pohľadu naplnenosti miestnych kapacít vyzeralo. Často sa k nej 

dostávali  informácie o preplnenosti našich veľhôr.“ (zábery wellness priestorov – bez označenia hotela) 

Adrián Vološin, predseda Predstavenstva Grand Hotel BELLEVUE: „Je to dobrá príležitosť 

vyvrátiť ten minuloročný mýtus, že Tatry boli plné, preplnené, že nebolo kde zaparkovať, že nebolo kde 

sa ubytovať. Je to celé nepravda. Niekto to šíril. Či to bolo náhoda alebo úmysel. Tatry v lete minulý 

rok neboli plné a bolo tu plno miesta.“ (v zábere hovoriaci na pozadí popísanom pri jeho prvom 

prehovore; záber na prázdnu terasu; záber na bližšie neidentifikovanú budovu s okolitým prostredím 

a autobus prechádzajúc popred ňu; zábery interiérov hotela bez označenia hotela)  

Reportér: „Adrián Vološin tvrdí, že v súvislosti s riadením pandémie vládou má len jednu veľkú túžbu.“ 

(zábery wellness priestorov bez označenia hotela) 

Adrián Vološin, predseda Predstavenstva Grand Hotel BELLEVUE: „Aby naša vláda sa správala 

toto leto rozumnejšie ako minulé. Aby kľudne pustili ľudí do zahraničia. Nechcem, aby sa všetci ostali 

na Slovensku, až toľko miesta tu nie je, ale mali by urobiť jedno rozumné opatrenie, mali by niekedy 

okolo 15., 20. augusta zaviesť povinnú štátnu karanténu, aby sa nezliala vlna tých ľudí, čo sa vracajú 

zo zahraničia, s nástupom detí do školy a zároveň s ochladením.“ (zábery wellness priestorov a interiéru 

hotela bez označenia hotela sa striedajú so zábermi hovoriaceho na pozadí popísanom pri jeho prvom 

prehovore) 

Reportér: „Jozef Slivenský TA3.“ (záber wellness priestorov bez označenia hotela) 

 



ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 

Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíctristodevätnásť eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/903: 

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: 10. 1. 2022                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-21/904: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 12. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 22/ 

SK č.: 1181/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

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

(Sťažnosť č. 931/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Žurnál/3. 5. 2021/TA3 

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



 

Uznesenie č. 21-21/22.840:  

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. 1181/SKO/2021 vedené proti 

vysielateľovi C.E.N. 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/905: 

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

rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania 

T: 22. 12. 2021                                                                                                                        Z: PLO 

 

Úloha č. 21-21/906: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 22. 12. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 23/ 

SK č.: 1500/SKL/2021 zo dňa 13. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/105, RD/32 

 

Uznesenie č. 21-21/23.841:  

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. 1500/SKL/2021 zo dňa 13. 10. 2021 posúdila doručené 

oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencií č. R/105 a RD/32 účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 

 

D.EXPRES, k.s., 

Vrútocká 48 

821 04, Bratislava 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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



 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/105 v čl. III. takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

13. 10. 2021, podanie č. 1500/SKL/2021-1: 

      a) Spravodajstvo: 0,7 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 2,4 % 

 d) Ostatný program: 96,9 % 

 

Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený    programom 

vo verejnom záujme: 0,7 %“  

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/32 v čl. I., bod 5 a 6 takto: 

„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

13. 10. 2021, podanie č. 1500/SKL/2021-1:     

     a) Spravodajstvo: 0,7 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 2,4 % 

 d) Ostatný program: 96,9 % 

 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený    

programom vo verejnom záujme: 0,7 %“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 21-21/907: 

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: 10. 1. 2022                    Z: PLO 

 

K bodu 24/ 

SK č.: 1501/SKL/2021 zo dňa 13. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/133, RD/33 

 

Uznesenie č. 21-21/24.842:  

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. 1501/SKL/2021 zo dňa 13. 10. 2021 posúdila doručené 

oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencií č. R/133 a RD/33 účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 

 

D.EXPRES, k.s., 

Vrútocká 48 

821 04, Bratislava 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/133 v čl. III. takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

13. 10. 2021, podanie č. 1501/SKL/2021-1: 

      a) Spravodajstvo: 1,98 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 0 % 

 d) Ostatný program: 98,02 % 

 

Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený    programom 

vo verejnom záujme: 1,98 %“  

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/33 v čl. I., bod 5 a 6 takto: 

„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

13. 10. 2021, podanie č. 1501/SKL/2021-1:     



      a) Spravodajstvo: 1,98 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 0 % 

 d) Ostatný program: 98,02 % 

 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený    

programom vo verejnom záujme: 1,98 %“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/908: 

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: 10. 1. 2022                    Z: PLO 

 

K bodu 25/ 

SK č.: 1558/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.  číslo licencie: T/210 

 

Uznesenie č. 21-21/25.843:  

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. 1558/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 posúdila oznámenie 

o zmene licencie č. T/210 účastníka konania: 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Bajkalská 28  

817 62 Bratislava  

 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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



mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 

 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie: 

 

„Právne skutočnosti:  

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

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

štatistického úradu zo dňa 19.11.2021, spisová značka: RPO-792058/2021, Id v zdrojovom registri: 

224006, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B, 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa  

19.11.2021, spisová značka: RPO-792058/2021, Id v zdrojovom registri: 224006, registračný úrad: 

Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/909: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.  

T: 10. 1. 2022                  Z: PLO 

 

K bodu 26/ 

SK č.: 1545/SKL/2021 zo dňa 10. 11. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

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

 GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť 

 Blueberg media a.s. 

 

Bod sa odročuje. 

 

Úloha č. 21-21/910: 

Kancelária Rady zabezpečí predvolanie účastníkov konania na ústne pojednávanie vo veci.  

 

T: 17. 12. 2021                  Z: PLO 

 

27/ Rôzne 

 

1/ Vrátenie pokuty účastníkovi konania 

     Subjekt: MAC TV s.r.o. 

 

 

 



Uznesenie č. 21-21/27.844:  

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.“) v súvislosti so 

správnymi konaniami č. 208-PLO/O-2365/2013 a  209-PLO/O-2366/2013 súhlasí s vrátením pokuty 

uloženej rozhodnutím č. RP/082/2013 zo dňa 23. 9. 2013 vo výške 10 000,- € a pokuty uloženej 

rozhodnutím č. RP/083/2013 zo dňa 23. 9. 2013 vo výške 2 500,- € účastníkovi konania, spoločnosti 

MAC TV s.r.o. z dôvodu zrušenia uvedených rozhodnutí Najvyšším súdom SR, rozsudkom č. 7Sž/9, 

10/2016 zo dňa 29. 9. 2016. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-21/911: 

Kancelária  Rady zabezpečí vrátenie uvedených pokút účastníkovi konania po oznámení spôsobu a čísla 

účtu účastníka konania Rade. 

T: 31. 12. 2021                         Z: ÚRK 

 

2/ Predbežný plán aktivít RVR na 1. kvartál 2022 

 

3/ Nová forma výročnej správy RVR 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 8. 12. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. 


