
  Zápisnica č. 22/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 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: Mgr. Katarína Začková 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1507/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: DIGITEL, s.r.o. číslo registrácie: 

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1440/SO/2021      

(na vysielanie reklamy Asko nábytok zo dňa 16. 10. 2021)  

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

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

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1527/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 10. 2021)  

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

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1575/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 11. 2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1489/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 15. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1) písm. a) a e), § 19 ods. 2), § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 

Z. z.) 

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1490/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 15. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1) písm. a) a e), § 19 ods. 2), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. 

z.) 

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1425/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 10. 10. 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/7 



 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1496/SO/2021      

(na vysielanie zo dňa 21. 10. 2021/hlasitosť)  

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

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1495/SO/2021                                                 

(na vysielanie upútavky na program Lajna zo dňa 21.10. 2021)  

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 a § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1526/SO/2021     

(na vysielanie programu Sedem zo dňa 28. 10. 2021)  

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

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1534/SO/2021                                                

(na vysielanie programu Spektrum zo dňa 8.11.2021)  

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

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1441/SO/2021  

(na vysielanie programu Byť zdravý je výhra zo dňa 16. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 31a  a § 32 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1535/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 17. 10. 2021)  

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

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1497/SO/2021                                         

(na vysielanie programu Miesto pre dvoch osamelých cyklistov  zo dňa 14. 10. 2021)  

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

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

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1559/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Eduarda Hegera zo dňa 17. 11. 

2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 1532/SO/2021       

(na vysielanie reklamného šotu Slovenskej sporiteľne zo dňa 4. 11. 2021) 

(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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



 

18/ SK č.: 1589/SKL/2021 zo dňa 19. 11. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

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

 

19/ SK č.: 1374/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

      1492/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

      1493/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mcbox a.s.    číslo licencie: 

 

20/ SK č.: 1554/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: PHONOTEX s.r.o.    číslo licencie: TD/163 

 

21/ 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. 

ÚP: 10:00 hod. 

 

22/ SK č.: 1604/SKL/2021 zo dňa 26. 11. 2021 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: DALNet s.r.o.    číslo licencie: TKR/366 

 

23/ Rôzne   

 

 

Ústne pojednávanie: 

 

SK č. 1545/SKL/2021 - C.E.N. s.r.o., GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Blueberg media a.s. 

– 10:00 hod. 

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 911 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-22/1.845: 

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 22. 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. 21-22/1.846: 

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. 21-22/1.847: 

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. 1507/SL/2021) 

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: DIGITEL, s.r.o. číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 21-22/2.848: 

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. 1507/SL/2021 smerujúcu 

voči spoločnosti DIGITEL, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona  

č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

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. 21-22/912: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností č. 1507/SL/2021. 

T: 3. 1. 2022                            Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1440/SO/2021      

(na vysielanie reklamy Asko nábytok zo dňa 16. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/3.849:  

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. 1440/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. 21-22/913: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 4/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1527/SO/2021      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/4.850:  

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. 1527/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. 21-22/914: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1575/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 11. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/5.851:  

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. 1575/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-22/915: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1489/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 15. 10. 2021)  



(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1) písm. a) a e), § 19 ods. 2), § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 

Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-22/6.852:  

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. 1489/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 

porušenia povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

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. 21-22/916: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                                Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-22/6.853:  

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. 1489/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 

porušenia povinností ustanovených v § 19 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 1 písm. e), § 20 ods. 3 a § 20 ods. 

4 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. 21-22/917: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                            Z: PgO 

 



K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1490/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 15. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1) písm. a) a e), § 19 ods. 2), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. 

z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-22/7.854:  

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. 1490/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 

porušenia povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

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. 21-22/918: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                                Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-22/7.855:  

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 15. 10. 2021 v čase 

o cca 23:13 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 proti 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté. 

 



Úloha č. 21-22/919: 

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: 5. 1. 2022 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-22/920: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 3. 1. 2022 Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-22/7.856:  

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. 1490/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. v časti možného 

porušenia povinností ustanovených v § 19 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 1 písm. e) 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. 21-22/921: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1425/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Love Island zo dňa 10. 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/7 

 

Uznesenie č. 21-22/8.857:  

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 DOMA odvysielal dňa 10. 10. 2021 v čase o cca 

13:07 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 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. 21-22/922: 

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: 5. 1. 2022 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-22/923: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 3. 1. 2022 Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1496/SO/2021      

(na vysielanie zo dňa 21. 10. 2021/hlasitosť)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/9.858:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal na 

programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2021 o cca 20:37 hod. program Nemocnica, v ktorom mohlo dôjsť 

k nezabezpečeniu, aby jeho zvuková zložka bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými 

vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách 

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

 

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. 21-22/924: 

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: 5. 1. 2022 Z: PLO 

 



Úloha č. 21-22/925: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 3. 1. 2022 Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1495/SO/2021                                                 

(na vysielanie upútavky na program Lajna zo dňa 21.10. 2021)  

(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 a § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-22/10.859:  

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. 1495/SO/2021 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/926: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1526/SO/2021     

(na vysielanie programu Sedem zo dňa 28. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/11.860:  

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. 1526/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 

v celom rozsahu 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 neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/927: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1534/SO/2021                                                

(na vysielanie programu Spektrum zo dňa 8. 11. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/12.861:  

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 č. 1534/SO/2021 smerujúcu voči vysielaniu 

rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/928: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1441/SO/2021  

(na vysielanie programu Byť zdravý je výhra zo dňa 16. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 31a  a § 32 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-22/13.862:  

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 č. 1441/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 neprítomný  

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

 

Úloha č. 21-22/929: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1535/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 17. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/14.863:  

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. 1535/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 za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/930: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1497/SO/2021                                         



(na vysielanie programu Miesto pre dvoch osamelých cyklistov  zo dňa 14. 10. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-22/15.864:  

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 č. 1497/SO/2021 smerujúcu voči vysielaniu 

televíznej programovej služby Dvojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/931: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1559/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Eduarda Hegera zo dňa 17. 11. 

2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-22/16.865:  

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. 1559/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 za 



Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/932: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022           Z: PgO 

 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 1532/SO/2021       

(na vysielanie reklamného šotu Slovenskej sporiteľne zo dňa 4. 11. 2021) 

(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 21-22/17.866:  

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. 1532/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Europa 2 vysielateľa D.EXPRES, k.s. 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 neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/933: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 3. 1. 2022                          Z: PgO 

 

 

K bodu 18/  

SK č.: 1589/SKL/2021 zo dňa 19. 11. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 21-22/18.867:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 

308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej 

len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon 

č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1589/SKL/2021 zo dňa 19. 11. 2021 posúdila doručené 

oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencií č. R/133 a RD/33 účastníkom konania 

 

 

 



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 

19. 11. 2021, podanie č. 1589/SKL/2021-1: 

      a) Spravodajstvo: 2,8 % 

      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: 97,2 % 

 

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

vo verejnom záujme: 2,8 %“  

 

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 

19. 11. 2021, podanie č. 1589/SKL/2021-1:     

      a) Spravodajstvo: 2,8 % 

      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: 97,2 % 

 

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

programom vo verejnom záujme: 2,8 %“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/934: 

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: 24. 1. 2022                    Z: PLO 

 

 

K bodu 19/ 
SK č.:  1374/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

 1492/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

 1493/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mcbox a.s.    číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-22/19.868:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a § 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007 Z. z.), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych 

konaniach č. 1374/SKL/2021, č. 1492/SKL/2021 a č. 1493/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 posúdila 

žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručené Rade 

účastníkom konania 

 

Mcbox a.s. 

Jesenského 10 

040 01 Košice 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  

 

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

 

zastavuje 

 

správne konania č. 1374/SKL/2021, č. 1492/SKL/2021 a č. 1493/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 vo veci 

žiadostí o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie z dôvodu, že účastník konania listom 

doručeným Rade dňa 6. 12. 2021 vzal návrhy na udelenie licencií v plnom rozsahu späť, pričom konania 

sa netýkajú iného účastníka konania a nejde o konania, ktoré môže začať správny orgán. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/935: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správnych konaní č. 1374/SKL/2021,  

č. 1492/SKL/2021 a č. 1493/SKL/2021a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 24. 1. 2022                   Z: PLO 

 

 

K bodu 20/  

SK č.: 1554/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: PHONOTEX s.r.o.    číslo licencie: TD/163 

 

Uznesenie č. 21-22/20.869:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 

308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej 

len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a § 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon 

č. 220/2007 Z. z.), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 

71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1554/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 posúdila oznámenie o zmene 

licencie č. TD/163 účastníka konania: 

 

PHONOTEX s. r.o. 

Bojnická 16/A 

831 04 Bratislava 

 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/163 nasledovne: 

 

Článok  I., bod 5, 6, 8 a 9 sa mení a znie: 

„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1554/SKL/2021-2 zo dňa 7. 12. 2021): 

 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 87 % 

Programy – min. 13 % (z toho preberaný program – 0 % ) 

b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika: 

        1) polit. publicistika – 0 % 

        2) ostatná publicistika – 31,2 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 



Hudobné programy – 37,9 % 

Vzdelávacie programy – 30,9 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

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

vo verejnom záujme: 48,7 %  

 

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

dielam: 100 % 

 

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:  22,3 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/936: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1554/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 24. 1. 2022                     Z: PLO 

 

K bodu 21/ 

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. 

 

Uznesenie č. 21-22/21.870: 

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

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 ods. 

1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 

obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2007  

Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. 

z. v správnom konaní č. 1545/SKL/2021 zo dňa 10. 11. 2021 vo veci žiadosti o udelenie 

predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa 

licencie č. TD/14 vedenom s účastníkmi konania 

 

C.E.N. s.r.o. 

Gagarinova 12  

821 05 Bratislava 

 



GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť  

Sasinkova 5 

811 08 Bratislava 

 

Blueberg Media a.s. 

Ježkova 944/9 

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Česká republika 

 

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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. 

 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

 

s prevodom 100 %-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/14 

spoločnosti C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava zo spoločníka – prevodcu GRAFOBAL 

GROUP akciová spoločnosť, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 750 791 na nadobúdateľa 

Blueberg Media a.s., Ježkova 944/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 11 996 234, ktorý prevodom 100 

%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na základnom imaní 

a na hlasovacích právach spoločnosti C.E.N. s.r.o. 

 

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. 21-22/937: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 

konania. 

T: 24. 1. 2022          Z: PLO 

 

 

K bodu 22/ 

SK č.: 1604/SKL/2021 zo dňa 26. 11. 2021 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: DALNet s.r.o.    číslo licencie: TKR/366 

 

Uznesenie č. 21-22/22.871:  

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

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

o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom 

konaní č. 1604/SKL/2021 zo dňa 26. 11. 2021, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

v zmysle ustanovenia § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania 

 



DALNet s.r.o. 

Andreja Kmeťa 2082/7  

071 01 Michalovce 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/366 takto: 

- v časti sídla účastníka konania sa pôvodné sídlo mení a znie nasledovne: 

„Andreja Kmeťa 2082/7 

071 01 Michalovce“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 

Úloha č. 21-22/938: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1604/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi  konania. 

T: 24. 1. 2022                              Z: PLO 

 

 

23/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2021 

 

Uznesenie č. 21-22/27.872:  

Členovia Rady vzali na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček neprítomný 

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

 



2/ Aktivity RVR v oblasti mediálnej gramotnosti 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 22. 12. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Mgr. Katarína Začková 


