
Zápisnica č. 3/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 2. 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: Andrea Cocherová 

 

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

 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 221/SKL/2021 (pôvodne 1777/SKL/2020) zo dňa 21. 10. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1509/SL/2020) 

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

ÚK: MKTS s.r.o.  číslo registrácie: TKR/199 

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 257/SO/2021 (pôvodne 1884/SO/2020)       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 19. 11. 2020)  

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

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 263/SO/2021 (pôvodne 1891/SO/2020)      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 11. 2020)  

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 282/SO/2021 (pôvodne 1940/SO/2020)      

(na vysielanie komunikátu Clavin zo dňa 3. 12. 2020)  

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 284/SO/2021 (pôvodne 1948/SO/2020) a 309/SO/2021 (pôvodne 2000/SO/2020) 

(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 12. 2020) 

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

  

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 286/SO/2021 (pôvodne 1950/SO/2020)      

(na vysielanie programu Noviny zo dňa 7. 12. 2020)  

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 304/SO/2021 (pôvodne 1995/SO/2020)      

(na vysielanie upútavky na program Matky rebelky: Šťastné a veselé z dní 17.  a 18. 12. 2020)  

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 296/SO/2021 (pôvodne 1947/SO/2020), 299/SO/2021 (pôvodne 1985/SO/2020) 

a 302/SO/2021 (pôvodne 1993/SO/2020)       

(na vysielanie reklamného šotu Douglas z dní 13., 16., a 17. 12. 2020)  

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



 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 285/SO/2021 (pôvodne 1949/SO/2020)     

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 6. 12. 2020)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 300/SO/2021 (pôvodne 1986/SO2020)      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 12. 2020)  

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 279/SO/2021 (pôvodne 1928/SO/2020)      

(na vysielanie programu Shrek z  dní 17. a 19. 11. 2020 a Shrek 2 z dní 28. a 30. 11. 2020)  

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 283/SO/2021 (pôvodne 1942/SO/2020)       

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 6. 12. 2020)  

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 294/SO/2021 (pôvodne 1972/SO/2020)                                          

(na vysielanie programu Súdna sieň (Znásilnil ma Afričan) zo dňa 20. 11. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/109 

  

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 265/SO/2021 (pôvodne 1895/SO/2020)       

(na vysielanie programovej služby Aetter zo dňa 19. 11. 2020)  

Vysielateľ: EJ, s.r.o.         číslo licencie: R/142  

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 293/SO/2021 (pôvodne 1971/SO/2020)     

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 13. 12. 2020)  

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 254/SO/2021 (pôvodne 1872/SO/2020)                                               

(na vysielanie programu Hlas-SD o aktuálnych otázkach (tlačová beseda) zo dňa 12.11.2020) 

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

 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 292/SO/2021 (pôvodne 1970/SO/2020)                                          

(na vysielanie programu Súdna sieň (Znásilnená babička) zo dňa 20. 11. 2020) 

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

    

19/ SK č.: 137/SKO/2021 (pôvodne 1593/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1320/SO/2020) 

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Ochrancovia/18. 6. 2020/JOJ 

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

 

20/ SK č.: 211/SKO/2021 (pôvodne 1741/SKO/2020) zo dňa 7. 10. 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 Parker/10. 8. 2020/DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

 

21/ SK č.: 133/SKO/2021 (pôvodne 1589/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1340/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Rytmus – Sídliskový sen/27. 6. 2020/TV MARKÍZA 

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

 

22/ SK č.: 134/SKO/2021 (pôvodne 1590/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

 135/SKO/2021 (pôvodne 1591/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1323/SO/2020, 1325/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici/2. 6. 2020/TV MARKÍZA/Vo 

štvorici po opici 3/8. 6. 2020, 10. 6. 2020/TV MARKÍZA, DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

23/ SK č.: 139/SKO/2021 (pôvodne 1629/SKO/2020) zo dňa 23. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1373/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/2. 7. 2020/JOJ 

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

 

24/ SK č.: 418/SKL/2021 zo dňa 15. 1. 2021 

Oznámenie o zmene údajov licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.  číslo licencie: R/102 

                  

25/ SK č.: 317/SKL/2021 (pôvodne 2018/SKL/2020) zo dňa 18. 12. 2020 

Oznámenie o zmene údajov licencie na digitálne televízne vysielanie 

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

 

26/ SK č.: 367/SKL/2021 zo dňa 8. 1. 2021 

Oznámenie o zmene údajov licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.   číslo licencie: TD/132 

 

27/ SK č.: 426/SKL/2021 zo dňa 21. 1. 2021 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. číslo registrácie: TKR/91 

 

28/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvzlateklasy.sk 

Oznámenie č. 357/ITV/2021 

Prevádzkovateľ: Obec Zlaté Klasy 

 

29/ Rôzne  

 

 

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

 

 

 



K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 62 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-03/1.059: 

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 10. 2. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Uznesenie č. 21-03/1.060: 

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 neprítomná 

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

 

Uznesenie č. 21-03/1.061: 

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 neprítomná 

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

 

K bodu 2/  

SK č.: 221/SKL/2021 (pôvodne 1777/SKL/2020) zo dňa 21. 10. 2020 

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



(Sťažnosť č. 1509/SL/2020) 

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

ÚK: MKTS s.r.o.  číslo registrácie: TKR/199 

 

Uznesenie č. 21-03/2.062:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 221/SKL/2021 

(predtým správne konanie č. 1777/SKL/2020), prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/199, spoločnosť 

MKTS s.r.o. 

 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, 
 

že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 22. 9. 2020 poskytoval retransmisiu 

programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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 za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/063: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 

T:  10. 3. 2021                             Z: PLO 



 

Úloha č. 21-03/064: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T:  22. 2. 2021                             Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-03/2.063:   
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. 221/SKL/2021 

(predtým správne konanie č. 1777/SKL/2020) vedené proti spoločnosti MKTS s.r.o. podľa § 30 ods. 1 

písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa 

možného poskytovania retransmisie televíznej programovej služby Minimax 

 

z a s t a v u j e ,  

 

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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/065: 

Kancelária Rady podľa § 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:  10. 3. 2021                             Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/066: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T:  22. 2. 2021                             Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 257/SO/2021 (pôvodne 1884/SO/2020)       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 19. 11. 2020)  

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

 

 

Uznesenie č. 21-03/3.064:  

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. 257/SO/2021 (pôvodne 

1884/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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/067: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 263/SO/2021 (pôvodne 1891/SO/2020)      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 11. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/4.065:  

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. 263/SO/2021 (pôvodne č. 

1891/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 za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/068: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021          Z: PgO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 282/SO/2021 (pôvodne 1940/SO/2020)      

(na vysielanie komunikátu Clavin zo dňa 3. 12. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/5.066:  

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. 282/SO/2021 (pôvodne  

č. 1940/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 zdržala sa 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková zdržala sa 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/069: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021          Z: PgO 
 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 284/SO/2021 (pôvodne 1948/SO/2020) a 309/SO/2021 (pôvodne 2000/SO/2020) 

(na vysielanie programu V politike zo dňa 6. 12. 2020) 

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

    

Uznesenie č. 21-03/5.067:  

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. 284/SO/2021 (pôvodne č. 

1948/SO/2020) a č. 309/SO/2021 (pôvodne č. 2000/SO/2020) smerujúce voči vysielaniu televíznej 

programovej služby TA3 a uznala sťažnosti 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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/070: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 286/SO/2021 (pôvodne 1950/SO/2020)      

(na vysielanie programu Noviny zo dňa 7. 12. 2020)  

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



Uznesenie č. 21-03/5.068:  

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. 286/SO/2021 (pôvodne 

1950/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 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 za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/071: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 304/SO/2021 (pôvodne 1995/SO/2020)      

(na vysielanie upútavky na program Matky rebelky: Šťastné a veselé z dní 17.  a 18. 12. 2020)  

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

  

Uznesenie č. 21-03/8.069:  

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. 304/SO/2021 (pôvodne 

1995/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 za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/072: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

 

 



K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 296/SO/2021 (pôvodne 1947/SO/2020), 299/SO/2021 (pôvodne 1985/SO/2020) 

a 302/SO/2021 (pôvodne 1993/SO/2020)       

(na vysielanie reklamného šotu Douglas z dní 13., 16., a 17. 12. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/9.070:   

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. 296/SO/2021 (pôvodne 

1974/SO/2020), 299/SO/2021 (pôvodne 1985/SO/2020) a 302/SO/2021 (pôvodne 1993/SO/2020) 

smerujúce voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosti 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta zdržal sa 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/073: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 285/SO/2021 (pôvodne 1949/SO/2020)     

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 6. 12. 2020)  

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

   

Uznesenie č. 21-03/10.071:   
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. evidovanú pod č. 285/SO/2021 (pôvodne č. 

1949/SO/2020) 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 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 



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

 

Úloha č. 21-03/074: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 300/SO/2021 (pôvodne 1986/SO2020)      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 12. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/11.072:  

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. 300/SO/2021 (pôvodne 

1986/SO/2020) 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 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/075: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 279/SO/2021 (pôvodne 1928/SO/2020)      

(na vysielanie programu Shrek z  dní 17. a 19. 11. 2020 a Shrek 2 z dní 28. a 30. 11. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/12.073:  

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. 279/SO/2021 (pôvodne č. 

1928/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu televíznej 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 za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/076: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021          Z: PgO 

           

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 283/SO/2021 (pôvodne 1942/SO/2020)       

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 6. 12. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/13.074:  

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. 283/SO/2021 (pôvodne 

č. 1942/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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/077: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 294/SO/2021 (pôvodne 1972/SO/2020)                                          

(na vysielanie programu Súdna sieň (Znásilnil ma Afričan) zo dňa 20. 11. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/109 

 

Uznesenie č. 21-03/14.075:  

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 v rámci televíznej 

programovej služby WAU odvysielal dňa 20.11.2020 v čase o cca 16:58 hod. program Súdna sieň – 



Znásilnil ma  Afričan, 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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/078: 

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: 24. 2. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/079: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 22. 2. 2021          Z:PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 265/SO/2021 (pôvodne 1895/SO/2020)       

(na vysielanie programovej služby Aetter zo dňa 19. 11. 2020)  

Vysielateľ: EJ, s.r.o.         číslo licencie: R/142  

 

Uznesenie č. 21-03/15.076:  

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 EJ, s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 

Aetter odvysielal dňa 19. 11. 2020 o cca 10:50 hod. komunikát propagujúci službu Wolt, ktorý mohol 

naplniť definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného 

charakteru podľa § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby vysielanie tohto komunikátu 

zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

 

 

 



Úloha č. 21-03/080: 

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: 24. 2. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/081: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 293/SO/2021 (pôvodne 1971/SO/2020)     

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 13. 12. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 21-03/16.077:  

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. 293/SO/2021 (pôvodne 

č. 1971/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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/082: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 254/SO/2021 (pôvodne 1872/SO/2020)                                               

(na vysielanie programu Hlas-SD o aktuálnych otázkach (tlačová beseda) zo dňa 12.11.2020) 

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

 

Uznesenie č. 21-03/17.078:  

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. 254/SO/2021 (pôvodne 

1872/SO/2020) smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. 

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

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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/083: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-03/17.079:  

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 programovej služby TA3 zo dňa 12. 11. 2020 v čase 

od 10:00 hod. do 12:00 hod. a taktiež súvislý záznam vysielania programu V politike odvysielaného 

dňa 6. 12. 2020 v čase o cca 11:00 hod. na programovej službe TA3.   

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/084: 

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: 24. 2. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 292/SO/2021 (pôvodne 1970/SO/2020)                                          

(na vysielanie programu Súdna sieň (Znásilnená babička) zo dňa 20. 11. 2020) 

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

 

Uznesenie č. 21-03/18.080:  

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 20. 11. 2020 

v čase o cca. 10:53 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program Súdna sieň – 



Znásilnená babička, 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 neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/085: 

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: 24. 2. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/086: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 22. 2. 2021                  Z: PgO 
 

K bodu 19/ 

SK č.: 137/SKO/2021 (pôvodne 1593/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1320/SO/2020) 

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Ochrancovia/18. 6. 2020/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-03/19.081:  

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. 137/SKO/2021 

(pôvodne č. 1593/SKO/2020) vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia 

povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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



Úloha č. 21-03/087: 

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: 24. 2. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/088: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 22. 2. 2021                  Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-03/19.082:  

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. 137/SKO/2021 (pôvodne č. 1593/SKO/2020) MAC TV s.r.o. 

 

p o r u š i l 

 

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

 

že dňa 18. 6. 2020 v čase o cca 16:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ doplnkovú 

obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Ochrancovia, 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 primeraný 

na zabezpečenie ich čitateľnosti, čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so 

sluchovým postihnutím v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym 

predpisom, ktorý vydá Ministerstvo kultúry podľa § 18aa ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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.“ 

 

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 za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/089: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 10. 3. 2021                 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/090: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 22. 2. 2021                Z: PgO 

 

K bodu 20/ 

SK č.: 211/SKO/2021 (pôvodne 1741/SKO/2020) zo dňa 7. 10. 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 Parker/10. 8. 2020/DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 

 

Uznesenie č. 21-03/20.083:  

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

1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 

195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 

z.“) rozhodla, že správne konanie č. 211/SKO/2021 (pôvodne správne konanie č. 1741/SKO/2020) 

vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová zdržala sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/091: 

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: 24. 2. 2021                    Z: PLO 

 

Úloha č. 21-03/092: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 2. 2021                  Z: PgO 



K bodu 21/  

SK č.: 133/SKO/2021 (pôvodne 1589/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1340/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Rytmus – Sídliskový sen/27. 6. 2020/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 21-03/21.084:  

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.  

133/SKO/2021 (pôvodne ako SK č.1589/SKO/2020)MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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 27.6.2020 v čase o cca 00:28 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 

program Rytmus - Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 

rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 

písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 

programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) -  

vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 

systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú 

skupinu maloletých do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre 

vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

Výsledok hlasovania: 6-1-0, 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 šesťstošesťdesiattri 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 proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/093: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 10. 3. 2021          Z: PLO 

          

Úloha č. 21-03/094: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 22. 2. 2021          Z:PgO 

 

K bodu 22/  

SK č.: 134/SKO/2021 (pôvodne 1590/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

 135/SKO/2021 (pôvodne 1591/SKO/2020) zo dňa 9. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1323/SO/2020, 1325/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici/2. 6. 2020/TV MARKÍZA/Vo 

štvorici po opici 3/8. 6. 2020, 10. 6. 2020/TV MARKÍZA, DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

Uznesenie č. 21-03/22.085:  

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 správnych konaní  

č. 134/SKO/2021 (pôvodne č. 1590/SKO/2020) a  135/SKO/2021 (pôvodne č. 1591/SKO/2020) 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, že 

 

1.) dňa 8. 6. 2020 v čase o cca 20:32 hod. v rámci televíznej programovej služby TV 

MARKÍZA a dňa 10. 6. 2020 v čase o cca 20:18 hod. v rámci televíznej programovej služby 

DAJTO odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 

do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá 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, obscénne 

vyjadrovanie, 

- § 1 ods. 1 písm. d) JSO zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy, 



ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného 

a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne 

uplatnil JSO, 

 

2.) dňa 2. 6. 2020 v čase o cca 00:29 hod. v rámci televíznej programovej služby TV 

MARKÍZA odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre 

maloletých do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá 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, obscénne 

vyjadrovanie, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného 

a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne 

uplatnil JSO, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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 šesťstošesťdesiattri 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, VSXXX21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/095: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 



T:10. 3. 2021          Z: PLO 
 

Úloha č. 21-03/096: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 22. 2. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 23/  

SK č.: 139/SKO/2021 (pôvodne 1629/SKO/2020) zo dňa 23. 9. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1373/SO/2020) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/2. 7. 2020/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 21-03/23.086:  

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. 

139/SKO/2021 (pôvodne ako SK č. 1629/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 2.7.2020 v čase cca o 11:09 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Aféry, 

ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré 

naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 

programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   

vulgárne vyjadrovanie, 

- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. slovná  agresivita, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 

označovania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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 šesťstošesťdesiattri 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 za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/097: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 10.3.2021                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-03/098: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 22.2.2021                            Z: PgO 

 

K bodu 24/  

SK č.: 418/SKL/2021 zo dňa 15. 1. 2021 

Oznámenie o zmene údajov licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.  číslo licencie: R/102 

 

Uznesenie č. 21-03/24.087:  

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. 418/SKL/2021 zo dňa 15. 1. 2021 posúdila 

oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/102: 

 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 

Obchodná 1 

955 01 Topoľčany 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  

č. 71/1967 Zb. vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení licenciu č. R/102 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Topoľčany 

 

1. v časti obchodného mena účastníka konania nasledovne: 

 



„Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.“ 

2. v článku II. nasledovne: 

 

„Právne skutočnosti: 

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

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

štatistického úradu zo dňa 27. 1. 2021, spisová značka: RPO-550150/2021, Id v zdrojovom registri: 

990004, registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/19322/N, 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 27. 1. 2021, spisová 

značka: RPO-550150/2021, Id v zdrojovom registri: 990004, registračný úrad: Okresný súd Nitra, 

Registračné číslo Sro/19322/N, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/099: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 418/SKL/2021 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi konania. 

T: 10. 3. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 25/  

SK č.: 317/SKL/2021 (pôvodne 2018/SKL/2020) zo dňa 18. 12. 2020 

Oznámenie o zmene údajov licencie na digitálne televízne vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 21-03/25.088:  

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

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

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

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

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 317/SKL/2021 (pôvodne č. 2018/SKL/2020) zo dňa 

18. 12. 2020, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka 

konania: 

 

C.E.N s r.o. 

Gagarinova 12 

821 05 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/14 na vysielanie televíznej programovej služby TA3 nasledovne: 

 

Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

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

(podľa podania účastníka konania č. 2018/SKL/2020-1 zo dňa 18. 12. 2020)“: 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie -  max. 20 % 

    Programy –min. 80 % 

b) Programy (100%):   

Spravodajstvo –  71,25 % 

Publicistika:  

1) polit. publicistika –  5,73 %  

2) ostatná publicistika – 20,35 % 

Dokumentárne programy – 2,67 % 

Dramatické programy –0 %  

Zábavné programy –  0 %  

Hudobné programy –  0 %  

Vzdelávacie programy – 0 %  

Náboženské programy – 0 %  

Detské programy – 0 %  

    Šport – 0 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/100: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 317/SKL/2021 a zašle 

ho účastníkovi konania, spol. C.E.N s r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 10. 3. 2021                   Z: PLO 

 

K bodu 26/  

SK č.: 367/SKL/2021 zo dňa 8. 1. 2021 

Oznámenie o zmene údajov licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.   číslo licencie: TD/132 

 

Uznesenie č. 21-03/26.089:  

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

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

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

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

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 367/SKL/2021 zo dňa 8. 1. 2021, posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania 

 

Televízia Turiec, s.r.o. 

Moskovská 1 

036 01 Martin 



 

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. 

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/132 nasledovne: 

 

Článok I. bod 5. sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené z programovej skladby (podľa podania 

účastníka konania č. 367/SKL/2020-2 zo dňa 8. 1. 2021, doplnené podaním  

č. 367/SKL/2021-3 zo dňa 19. 1. 2021): 

a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 69,5 % 

2. Programy: min. 30,5 % 

b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 31,5 % 

Publicistika: 

1) polit. publicistika – 0 % 

2) ostatná publicistika – 68,5 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy –  0 % 

Zábavné programy –   0 % 

Hudobné programy –  0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/101: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 10. 3. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 27/  

SK č.: 426/SKL/2021 zo dňa 21. 1. 2021 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. číslo registrácie: TKR/91 

 



 

Uznesenie č. 21-03/27.090:  

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 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č.426/SKL/2021z dňa 21.1.2021 

posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/91 z dôvodu zmeny programovej 

ponuky prevádzkovateľa retransmisie:  

 

Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 

Námestie slobody 560 

020 01 Púchov 

 

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

správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/91 v časti 4 nasledovne: 

 

Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:   

 

„4.  Ponuka programových služieb: 

Základná ponuka: 

televízne programové služby: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, TA3,   JOJ, 

JOJ PLUS, TV LUX, ČTV 1,  C1R, Šlágr TV, Považie 

Rozšírená ponuka: 

televízne programové služby: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

TA3, C1R, JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČTV 1, ČTV 2, TV 

Považie, Spektrum, WAU, Filmbox Plus, Sport 1, Sport 2, 

Minimax, Viasat Explorer, Disney Channel, NatGeoWild, 

Viasat History, Prima PLUS, Šlágr TV, CNN International“ 

Úloha č. 21-03/102: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č.426/SKL/2021, zašle ho  

účastníkovi konania, spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 10. 3. 2021          Z: PLO 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

 



 

K bodu 28/  

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.tvzlateklasy.sk 

Oznámenie č. 357/ITV/2021 

Prevádzkovateľ: Obec Zlaté Klasy 

 

Uznesenie č. 21-03/28.091:  

Rada berie na vedomie oznámenie subjektu Obec Zlaté Klasy, doručené dňa 7. 12. 2020 

o prevádzkovaní služby tvzlateklasy.sk prevádzkovanej na internetovej stránke 

http://www.tvzlateklasy.sk/ a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 

nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky 

kritériá vysielania prostredníctvom internetu, ani audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

Úloha č. 21-03/103: 

Kancelária Rady upovedomí Obec Zlaté Klasy o vybavení jej oznámenia, doručeného dňa 7. 12. 2020 

a zaevidovaného pod. č. 357/ITV/2020-1. 

T: 22. 2. 2021                Z: PgO 
 

29/ Rôzne  

 

 

1/ Možnosti sprístupňovania záznamov zo zasadnutí Rady verejnosti 

 

Úloha č. 21-03/104: 

Kancelária Rady bude informovať Radu o technických možnostiach zverejňovania zvukového 

záznamu priamo na webovom sídle Rady alebo zvukovo-obrazového záznamu zasadnutia Rady na 

platforme Youtube s možnosťou embedovania obrazovo-zvukovného záznamu na webové sídlo Rady. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Cocherová za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Jakubčová za 

Začková neprítomná 

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

 

 

2/ Informovanie členov Rady o možnostiach úspory finančných prostriedkov na nájme priestorov sídla 

Rady. 

 



Riaditeľ Kancelárie Rady a ekonóm Kancelárie Rady diskutovali s prenajímateľmi priestorov sídla 

Rady o možnostiach úspory finančných prostriedkov v súvislosti s prenájomom priestorov sídla Rady   

a dohodli sa, že polroka pred ukončením platnosti zmluvy začnú zmluvné strany opätovne rokovať 

o prípadných nových podmienkach prenájmu priestorov.  

 

 

 

V Bratislave dňa 10. 2. 2021 

 

 

               PhDr. Marta Danielová 

          predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Andrea Cocherová 

 


