
Zápisnica č. 2/2021 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 1. 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. 228/SL/2021 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Towercom, a.s. číslo registrácie: TKR/359 

 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 247/SO/2021 (pôvodne 1859/SO/2020) 
(na vysielanie programu Yes Man zo dňa 14. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2021 (pôvodne 1834/SO/2020) a 308/SO/2021 (pôvodne 1999/SO/2020)  (na 
vysielanie programu V politike zo dňa 8. 11. 2020) 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: TD/14 

 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 278/SO/2021 (pôvodne 1924/SO/2020) 
(na vysielanie programu Rádiožurnál  zo dňa 25. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: RD/1 

 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 295/SO/2021 (pôvodne 1973/SO/2020) 
(www.interez.sk) 
Poskytovateľ: INTEREZ MEDIA s.r.o. 

 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 260/SO/2021 (pôvodne 1888/SO/2020) 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 259/SO/2021 (pôvodne 1887/SO/2020) 
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 22. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/SO/2021 (pôvodne 1854/SO/2020) 
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

10/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 262/SO/2021 (pôvodne 1890/SO/2020) 
(na vysielanie programu Súdna sieň - Znásilnená pannazo dňa 17. 11. 2020) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o číslo licencie: TD/16 

 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 249/SO/2021 (pôvodne 1861/SO/2020) 
(na vysielanie programu Shrekzo dňa 17. 11. 2020) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 253/SO/2021 (pôvodne 1871/SO/2020) 
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 258/SO/2021 (pôvodne 1886/SO/2020) 
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 22. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 250/SO/2021 (pôvodne 1862/SO/2020) 
(na vysielanie z dní 5., 6., 8. a 9. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1, TD/2, RD/1 

 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 252/SO/2021 (pôvodne 1869/SO/2020) 
(na vysielanie zo dňa 18. 11. 2020) 
Vysielateľ:RTVS, na základe zákona číslo licencie: RD/1 

 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 238/SO/2021 (pôvodne 1835/SO/2020) 
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 8. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 243/SO/2021 (pôvodne 1853/SO/2020) 
(na vysielanie programu  Do kríža zo dňa 11. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/2 

 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 261/SO/2021 (pôvodne 1889/SO/2020) 
(na vysielanie programu  Neskoro večer – Talkshow Petra Marcina zo dňa 21. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 256/SO/2021 (pôvodne 1881/SO/2020) 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16., 17. a 18. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 242/SO/2021 (pôvodne 1852/SO/2020) 
(na vysielanie programu Posvätný ruženec s poslucháčmi zo dňa 12. 11. 2020) 
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko s.r.o. číslo licencie: RD/31 



21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 246/SO/2021 (pôvodne 1858/SO/2020) 
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 12. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
22/ SK č.: 125/SKO/2021 (pôvodne 1546/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1296/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spravodajstvo/10. 6. 2020/súvislý záznam vysielania 
zo dňa 8.6.2020/Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
ÚK: OTS, s.r.o. číslo licencie: T/101 

 
23/ SK č.: 124/SKO/2021 (pôvodne 1544/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1288/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/11. 6. 2020/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 
24/ SK č.: 126/SKO/2021 (pôvodne 1547/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1321/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný   komunikát/príspevok/deň/programová   služba: Správy RTVS/Koronavírus: Nové 
prípady u navrátilcov z Anglicka/17. 6. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 

 
25/ SK č.: 136/SKO/2021 (pôvodne 1592/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1339/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ/26. 
6. 2020/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 
26/ SK č.: 128/SKO/2021 (pôvodne 1549/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1254/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Jack Reacher 2: Nevracaj 
sa/20. 5. – 22. 5. 2020/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
27/ SK č.: 127/SKO/2021 (pôvodne 1548/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1276/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/13. 5., 14. 5. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16 

 
28/ SK č.: 132/SKO/2021 (pôvodne 1588/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1322/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: Wanted/21. 6. 2020/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 
29/ SK č.: 288/SKL/2021 (pôvodne 1955/SKL/2020) zo dňa 3. 12. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o. číslo licencie: 

 
30/ SK č.: 289/SKL/2021 (pôvodne 1956/SKL/2020) zo dňa 3. 12. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o. číslo licencie: 

 
31/ SK č.: 267/SKL/2021 (pôvodne 1904/SKL/2020) zo dňa 25. 11. 2020 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: OSTV s.r.o. číslo registrácie: 

 
32/ Oznámenie o prevádzkovaní služby refresher.sk 
Oznámenie č. 384/AMS/2021 
Poskytovateľ: REFRESHER Media, s.r.o. 

 
33/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 20 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 

 
Uznesenie č. 21-02/1.020: 
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 27. 1. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Uznesenie č. 21-02/1.021: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online 
video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 
rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 



Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Uznesenie č. 21-02/1.022: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosť č. 228/SL/2021 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Towercom, a.s. číslo registrácie: TKR/359 

 
Uznesenie č. 21-02/2.023: 
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. 228/SL/2021 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie Towercom, a.s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 
11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PLO 

 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 247/SO/2021 (pôvodne 1859/SO/2020) 
(na vysielanie programu Yes Man zo dňa 14. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 



Uznesenie č. 21-02/3.024: 
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. 247/SO/2021 (pôv. 
1859/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak zdržal sa 
Izrael zdržal sa 
Jakubčová za 
Začková zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 21-02/022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8.2.2021 Z: PgO 

 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2021 (pôvodne 1834/SO/2020) a 308/SO/2021 (pôvodne 1999/SO/2020)  (na 
vysielanie programu V politike zo dňa 8. 11. 2020) 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: TD/14 

 
Uznesenie č. 21-02/4.025: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 237/SO/2021 (pôvodne 
č. 1834/SO/2020) a č. 308/SO/2021 (pôvodne č. 1999/SO/2020) smerujúce voči vysielaniu televíznej 
programovej služby TA3a uznala sťažnosti v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 16 
ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/023: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 



Uznesenie č. 21-02/4.026: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade 
na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu V politike odvysielaného na programovej službe 
TA3 dňa 8. 11. 2020 v čase o cca 11:00 hod. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/024: 
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: 10. 2. 2021 
 
K bodu 5/ 

 Z: PLO 

Prešetrenie sťažnosti   
Sťažnosť č. 278/SO/2021 (pôvodne 1924/SO/2020)   
(na vysielanie programu Rádiožurnál  zo dňa 25. 11. 2020)   
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: RD/1  

 

Uznesenie č. 21-02/5.027: 
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. 278/SO/2021 (predtým 
č. 1924/SO/2020) smerujúcu voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 



K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 295/SO/2021 (pôvodne 1973/SO/2020) 
(www.interez.sk) 
Poskytovateľ: INTEREZ MEDIA s.r.o. 

 
Uznesenie č. 21-02/5.028: 
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. 295/SO/2021 (pôvodne 
1973/SO/2020) smerujúcu voči službe interez.sk poskytovateľa INTEREZ MEDIA s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/026: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 260/SO/2021 (pôvodne 1888/SO/2020) 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
Uznesenie č. 21-02/5.029: 
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. 260/SO/2021 (predtým 
č. 1888/SO/2020) 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 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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



Úloha č. 21-02/027: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 259/SO/2021 (pôvodne 1887/SO/2020) 
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 22. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
Uznesenie č. 21-02/8.030: 
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. 259/SO/2021 (predtým 
č. 1887/SO/2020) 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 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/028: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/SO/2021 (pôvodne 1854/SO/2020) 
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/9.031: 
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. 244/SO/2021 (pôvodne 
1854/SO/2020) smerujúcu voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas  a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková nehlasovala 
Holeštiak za 



Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/029: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 262/SO/2021 (pôvodne 1890/SO/2020) 
(na vysielanie programu Súdna sieň - Znásilnená panna zo dňa 17. 11. 2020) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o číslo licencie: TD/16 

 
Uznesenie č. 21-02/10.032: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17. 11. 2020 
v čase o cca. 5:09 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program Súdna 
sieň – Znásilnená panna, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/030: 
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: 10. 2. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/031: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 249/SO/2021 (pôvodne 1861/SO/2020) 
(na vysielanie programu Shrek zo dňa 17. 11. 2020) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 
Uznesenie č. 21-02/11.033: 
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. 249/SO/2021 (pôvodne 
1861/SO/2020)  smerujúcu  voči  vysielaniu  programovej  služby  JOJ  vysielateľa  MAC  TV  s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/032: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 253/SO/2021 (pôvodne 1871/SO/2020) 
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/12.034: 
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. 253/SO/2021 (pôvodne 
1871/SO/2020) smerujúcu voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas  a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/033: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 258/SO/2021 (pôvodne 1886/SO/2020) 
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 22. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 



Uznesenie č. 21-02/13.35: 
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. 258/SO/2021 (pôvodne 
1886/SO/2020) smerujúcu voči programovej službe Jednotka vysielateľa Rozhlas  a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/034: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 250/SO/2021 (pôvodne 1862/SO/2020) 
(na vysielanie z dní 5., 6., 8. a 9. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1, TD/2, RD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/14.036: 
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. 250/SO/2021 (pôvodne 
1862/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu programových služieb Jednotka, Dvojka a Rádio Slovensko 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 



K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 252/SO/2021 (pôvodne 1869/SO/2020) 
(na vysielanie zo dňa 18. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: RD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/15.037: 
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. 252/SO/2021 (pôvodne 
1869/SO/2020) 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 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/036: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 238/SO/2021 (pôvodne 1835/SO/2020) 
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 8. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/16.038: 
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. 238/SO/2021 
(pôvodne1835/SO/2020) smerujúcu voči programovej službe Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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



Úloha č. 21-02/037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 243/SO/2021 (pôvodne 1853/SO/2020) 
(na vysielanie programu  Do kríža zo dňa 11. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/2 

 
Uznesenie č. 21-02/17.039: 
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. 243/SO/2021 (pôvodne č. 
1853/SO/2020) 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 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 261/SO/2021 (pôvodne 1889/SO/2020) 
(na vysielanie programu  Neskoro večer – Talkshow Petra Marcina zo dňa 21. 11. 2020) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona číslo licencie: TD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/18.040: 
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. 261/SO/2021 (pôvodne 
1889/SO/2020)   smerujúcu   voči   vysielaniu   programovej   služby   Jednotka  vysielateľa   Rozhlas 
a televízia Slovenska a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 



Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 256/SO/2021 (pôvodne 1881/SO/2020) 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16., 17. a 18. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
Uznesenie č. 21-02/19.041: 
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. 256/SO/2021 (pôv. 
1881/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak proti 
Izrael proti 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 21-02/040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 242/SO/2021 (pôvodne 1852/SO/2020) 
(na vysielanie programu Posvätný ruženec s poslucháčmi zo dňa 12. 11. 2020) 
Vysielateľ: Rádio Mária Slovensko s.r.o. číslo licencie: RD/31 

 
Uznesenie č. 21-02/20.042: 
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. 242/SO/2021 (pôvodne 
1852/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu programovej služby Rádio Mária vysielateľa Rádio Mária 
Slovensko s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 



Hlasovanie: 
Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/041: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 246/SO/2021 (pôvodne 1858/SO/2020) 
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 12. 11. 2020) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
Uznesenie č. 21-02/21.043: 
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. 246/SO/2021 (pôv. 
1858/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 21-02/042: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 22/ 
SK č.: 125/SKO/2021 (pôvodne 1546/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1296/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spravodajstvo/10. 6. 2020/súvislý záznam vysielania 
zo dňa 8.6.2020/Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
ÚK: OTS, s.r.o. číslo licencie: T/101 



Uznesenie č. 21-02/22.044: 
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. 125/SKO/2021 (pôvodne č. 1546/SKO/2020)OTS, s.r.o. 

 
I. porušil 

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

tým, 

že dňa 10. 6. 2020 v čase o cca 00:59:23 hod., 02:59:23 hod., 04:59:21 hod., 06:59:23 hod., 08:59:22 
hod., 10:59:21 hod., 12:59:23 hod., 14:59:22 hod., 16:59:21 hod., 18:59:24 hod., 20:59:23  hod., 
22:59:21 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
program Spravodajstvo, v rámci ktorého odvysielal príspevok zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
mesta Čadca, v ktorom odzneli kritické vyjadrenia na adresu poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Čadci hlasujúcich proti protestu prokurátora o nezákonnom zvyšovaní daní v meste Čadca a 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci hlasujúcich za odpredaj pozemkov a bytov na 
Moyzesovej ulici v Čadci, pričom tieto neboli priamo ani sprostredkovane vyvážené reakciou 
dotknutej strany, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu, 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak nehlasoval 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 

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

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak nehlasoval 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

II.porušil 



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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Kysucké televízne 
vysielanie (KTV) zo dňa 8. 6. 2020 v čase od 00:00 hod. do 6:00 hod., 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak nehlasoval 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť eur. 

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

 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak nehlasoval 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/043: 
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: 27. 2. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 23/ 
SK č.: 124/SKO/2021 (pôvodne 1544/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1288/SO/2020) 



(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Inkognito/11. 6. 2020/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 
Uznesenie č. 21-02/23.045: 
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.  124/SKO/2021 (pôvodne ako SK č. 1544/SKO/2020) MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l 

 
I. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 11.6. 

2020 v čase o cca 12:50 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú obsahovú 
službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Inkognito, ktoré 
nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 
postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu a 

II. povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 11.6. 
2020 v čase o cca 12:50 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú obsahovú 
službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Inkognito, ktoré neboli 
v súlade s ustanovením § 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch 
pre osoby so sluchovým postihnutím, nakoľko čas zobrazenia identifikovaných titulkov nebol 
dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur. 

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

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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



Úloha č. 21-02/045: 
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: 27. 2. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/046: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8.2.2021 Z: PgO 

 
Uznesenie č. 21-02/23.046: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 124/SKO/2021 
(pôvodne ako SK č. 1544/SKO/2020) vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/047: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27.2.2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/048: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8.2.2021 Z: PgO 

 
K bodu 24/ 
SK č.: 126/SKO/2021 (pôvodne 1547/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1321/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný   komunikát/príspevok/deň/programová   služba: Správy RTVS/Koronavírus: Nové 
prípady u navrátilcov z Anglicka/17. 6. 2020/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: TD/1 

 
Uznesenie č. 21-02/24.047: 
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. 
126/SKO/2021(pôvodne ako 1547/SKO/2020) vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/049: 
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: 27. 2. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/050: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 25/ 
SK č.: 136/SKO/2021 (pôvodne 1592/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1339/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ/26. 
6. 2020/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

 
Uznesenie č. 21-02/25.048: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania 
č. 136/SKO/2021 (predtým správne konanie č. 1592/SKO/2020) MAC TV, s.r.o. 

 
p  o  r  u  š  i  l 

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

tým, 

že dňa 26. 6. 2020 o cca 21:31:37 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ upútavku 
na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, 
znázorňujúce scény násilia, 



Hlasovanie: 
Danielová zdržala sa 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková zdržala sa 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, 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 tritisíc tristodevätnásť eur. 

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

 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková zdržala sa 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 21-02/051: 
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: 1. 3. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/052: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 26/ 
SK č.: 128/SKO/2021 (pôvodne 1549/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1254/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Jack Reacher 2: Nevracaj 
sa/20. 5. – 22. 5. 2020/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
Uznesenie č. 21-02/26.049: 
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. 
128/SKO/2021 (pôvodne správne konanie č. 1549/SKO/2020)MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

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

tým, 

že dňa 20. 5. 2020 o cca 15:42 hod., 16:21 hod. a 19:47 hod., dňa 21. 5. 2020 o cca 18:20 hod., 19:46 
hod., 21:07 hod. a 22:24 hod. a dňa 22. 5. 2020 o cca 10:29 hod., 11:53 hod., 12:33 hod., 16:24 hod., 
18:21 hod., 18:46 hod., 19:18 hod. a 19:44 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré obsahovali výňatky z programu, 
na ktorý upútavajú, znázorňujúce scény násilia, 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková zdržala sa 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, 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 tritisíc tristodevätnásť eur. 

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

 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková zdržala sa 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 21-02/053: 
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: 27. 2. 2021 Z: PLO 



Úloha č. 21-02/054: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 27/ 
SK č.: 127/SKO/2021 (pôvodne 1548/SKO/2020) zo dňa 26. 8. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1276/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/13. 5., 14. 5. 2020/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16 

 
Uznesenie č. 21-02/27.050: 
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.  127/SKO/2021 (pôvodne č. 1548/SKO/2020) MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

tým, 

že dňa 13. 5. 2020 v čase o cca 14:28 hod. a dňa 14. 5. 2020 v čase o cca 4:52 hod. odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby JOJ PLUS program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
ustanovenia 
- § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
expresívne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich 
kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom 
na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za 
primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

za čo mu ukladá 



podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťsto šesťdesiattri 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 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/055: 
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: 1. 3. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/056: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 28/ 
SK č.: 132/SKO/2021 (pôvodne 1588/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1322/SO/2020) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Wanted/21. 6. 2020/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/17 

 
Uznesenie č. 21-02/28.051: 
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. 
132/SKO/2021 (pôvodne správne konanie č. 1588/SKO/2020)MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

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

 
tým že, 

 
v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 21. 6. 2020 v čase o cca 20:33 hod. 
odvysielal program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý 
naplnil hodnotiace kritérium podľa ustanovenia 
-     § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 



systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne vyjadrovanie, 

ktoré   s prihliadnutím   na   §   1   ods.   5   JSO   podmieňuje   jeho   klasifikáciu   ako   nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová zdržala sa 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, 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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 663,- €, slovom šesťsto šesťdesiattri 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 
Batta za 
Cocherová zdržala sa 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 21-02/057: 
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: 27. 2. 2021 Z: PLO 

 
Úloha č. 21-02/058: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
K bodu 29/ 
SK č.: 288/SKL/2021 (pôvodne 1955/SKL/2020) zo dňa 3. 12. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o. číslo licencie: 



Uznesenie č. 21-02/29.052: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 288/SKL/2021 (pôvodne správne 
konanie č. 1955/SKL/2020) zo dňa 3. 12. 2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania: 

 
IFC MEDIA, s. r. o. 
Landererova 8 
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

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

 
r o z h o d n u t i e : 

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

 
u d e ľ u j e 

 
spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o. 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 3 8 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: TV M1 (TV MEDIA1) 
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk, český jazyk 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1955/SKL/2020-1 zo dňa 3. 12. 2020) 

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
Programy – min. 0 % 
Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 



6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0 % 

 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0 % 

 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa 

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 13. 1. 2021, spisová značka: RPO-540462/2021, Id v zdrojovom registri: 
2168102, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/B, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu 
registrovaného  subjektu  z registra  právnických  osôb  a podnikateľov  štatistického  úradu  zo  dňa 
13. 1. 2021, spisová značka: RPO-540462/2021, Id v zdrojovom registri: 2168102, registračný úrad: 
Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/B. 

 
III. 

 
Doložky: 

 
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, IPTV, DVB-S 

 
 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/059: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 288/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 27. 2. 2021 Z: PLO 



K bodu 30/ 
SK č.: 289/SKL/2021 (pôvodne 1956/SKL/2020) zo dňa 3. 12. 2020 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: IFC MEDIA, s. r. o. číslo licencie: 

 
Uznesenie č. 21-02/30.053: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 289/SKL/2021 (pôvodne správne 
konanie č. 1956/SKL/2020) zo dňa 3. 12. 2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania: 

 
IFC MEDIA, s. r. o. 
Landererova 8 
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

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

 
r o z h o d n u t i e : 

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

 
u d e ľ u j e 

 
spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o. 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 3 9 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: TV M2 (TV MEDIA2) 
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk, český jazyk 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1956/SKL/2020-1 zo dňa 3. 12. 2020) 

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
Programy – min. 0 % 
Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
3. politická publicistika – 0 % 
4. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 



Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0 % 

 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0 % 

 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa 

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 13. 1. 2021, spisová značka: RPO-540462/2021, Id v zdrojovom registri: 
2168102, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/B, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu 
registrovaného  subjektu  z registra  právnických  osôb  a podnikateľov  štatistického  úradu  zo  dňa 
13. 1. 2021, spisová značka: RPO-540462/2021, Id v zdrojovom registri: 2168102, registračný úrad: 
Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/B. 

 
III. 

 
Doložky: 

 
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, IPTV, DVB-S 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová za 
Začková za 

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



Úloha č. 21-02/060: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 289/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 27. 2. 2021 Z: PLO 

 
K bodu 31/ 
SK č.: 267/SKL/2021 (pôvodne 1904/SKL/2020) zo dňa 25. 11. 2020 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: OSTV s.r.o. číslo registrácie: 

 
Uznesenie č. 21-02/31.054: 
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. 267/SKL/2021 (pôvodne správne konanie č. 
1904/SKL/2020) zo dňa 25. 11. 2020, posúdila žiadosť o udelenie registrácie retransmisie doručenú 
účastníkom konania 

 
OSTV s.r.o. 
Cirmánska 632/4 
949 05 Nitra 

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

rozhodnutie: 
 

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

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/375 
 

za nasledovných podmienok: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
- hlavná stanica: Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom DVB-C, DVB-T, DVB-T2, IPTV, MMDS 

2.Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika 

3. Počet  prípojok: 0 
 

4. Ponuka programových služieb: 
základný súbor: 
televízne programové služby: 
Jednotka, Dvojka, Trojka, TV LUX, TV Nitrička, Televízia CENTRAL 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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



Úloha č. 21-02/061: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 267/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 27. 2. 2021 Z: PLO 

 
K bodu 32/ 
Oznámenie o prevádzkovaní služby refresher.sk 
Oznámenie č. 384/AMS/2021 
Poskytovateľ: REFRESHER Media, s.r.o. 

 
Uznesenie č. 21-02/32.055: 
Rada  berie  na  vedomie  oznámenie  prevádzkovateľa  REFRESHER  Media,  s.r.o.  doručené  dňa 
1. 12. 2020 o prevádzkovaní služby Refresher prevádzkovanej na internetovej stránke 
www.refresher.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je audiovizuálnou 
mediálnou službou na požiadanie podľa § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. a nespadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Úloha č. 21-02/062: 
Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  REFRESHER  Media,  s.r.o.  o vybavení  jej  oznámenia 
doručeného dňa 1. 12. 2020 a zaevidovaného pod. č. 384/AMS/2021. 
T: 8. 2. 2021 Z: PgO 

 
33/ Rôzne 

 
1/ Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020 a prerokovanie možných úsporných opatrení Rady 

 
Uznesenie č. 21-02/33.056: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

Uznesenie č. 21-02/33.057: 

http://www.refresher.sk/
http://www.refresher.sk/


Rada berie na vedomie možné úsporné opatrenia Rady v roku 2021 a Kancelária Rady bude Radu 
informovať o možnostiach úspory finančných prostriedkov, po rokovaniach s prenajímateľmi 
priestorov sídla Rady. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

2/ Návrh rozpočtu pre rok 2021 

3/ Plán podujatí a aktivít na prvý polrok 2021 

4/ Projekt Media Ownership monitor 

Uznesenie č. 21-02/33.058: 
Rada súhlasí s adresovaním podporného listu pre projekt Media Ownership Monitor. 

 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Batta za 
Cocherová za 
Dušíková za 
Holeštiak za 
Izrael za 
Jakubčová neprítomná 
Začková za 

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

V Bratislave dňa 27. 1. 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 
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