
 
Zoznam záverov Rady pre vysielanie a retransmisiu  

zo zasadnutia dňa 22. 12. 2021 

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala v nasledujúcich bodoch 
programu a to s nižšie uvedenými závermi: 
                                                                                                
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(Sťažnosť č. 1507/SL/2021) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGITEL, s.r.o.     
Záver: sťažnosť nepreskúmateľná 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1440/SO/2021      
(na vysielanie reklamy Asko nábytok zo dňa 16. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: TD/17  
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1527/SO/2021      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o      číslo licencie: TD/17 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1575/SO/2021                                                                        
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 11. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: TD/17 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1489/SO/2021                                                 
(na vysielanie programu Love Island zo dňa 15. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1) písm. a) a e), § 19 ods. 2), § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: TD/7 
Záver: sťažnosť nepreskúmateľná (§ 19 ods. 2)) 

sťažnosť neopodstatnená (§ 19 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 1 písm. e), § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4) 
 
  



 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1490/SO/2021                                                 
(na vysielanie programu Love Island zo dňa 15. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1) písm. a) a e), § 19 ods. 2), § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. 
z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: TD/17 
Záver: sťažnosť nepreskúmateľná (§ 19 ods. 2) 
 začaté správne konanie (§ 20 ods. 3) 
 sťažnosť neopodstatnená (§ 19 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 1 písm. e)) 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1425/SO/2021                                                 
(na vysielanie programu Love Island zo dňa 10. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                   číslo licencie: TD/7 
Záver: začaté správne konanie (§ 20 ods. 3) 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/SO/2021      
(na vysielanie zo dňa 21. 10. 2021/hlasitosť)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: TD/15  
Záver: začaté správne konanie 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1495/SO/2021                                                 
(na vysielanie upútavky na program Lajna zo dňa 21. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: TD/15 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
  
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1526/SO/2021     
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 28. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: TD/15 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
  
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1534/SO/2021                                                
(na vysielanie programu Spektrum zo dňa 8.11.2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1441/SO/2021  
(na vysielanie programu Byť zdravý je výhra zo dňa 16. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 31a  a § 32 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 



 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1535/SO/2021                                                                        
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 17. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1497/SO/2021                                         
(na vysielanie programu Miesto pre dvoch osamelých cyklistov  zo dňa 14. 10. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1559/SO/2021                                                                        
(na vysielanie programu Mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Eduarda Hegera zo dňa 17. 11. 
2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                        číslo licencie: TD/1  
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1532/SO/2021       
(na vysielanie reklamného šotu Slovenskej sporiteľne zo dňa 4. 11. 2021) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: D. EXPRES, k. s.                                                    číslo licencie: R/105; RD/32 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
18/ SK č.: 1589/SKL/2021 zo dňa 19. 11. 2021 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.     číslo licencie: R/133, RD/33 
Záver: rozhodnutie o zmene licencie 
 
19/ SK č.: 1374/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 
     1492/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 
     1493/SKL/2021 zo dňa 16. 9. 2021 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Mcbox a.s.        
Záver: zastavené správne konanie 
 
20/ SK č.: 1554/SKL/2021 zo dňa 15. 11. 2021 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX s.r.o.       číslo licencie: TD/163 
Záver: rozhodnutie o zmene licencie 
 
  



 
21/ SK č.: 1545/SKL/2021 zo dňa 10. 11. 2021 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
       GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť 
       Blueberg media a.s. 
Záver: udelený predchádzajúci súhlas s prevodom 
 
22/ SK č.: 1604/SKL/2021 zo dňa 26. 11. 2021 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: DALNet s.r.o.       číslo licencie: TKR/366 
Záver: rozhodnutie o zmene registrácie 
 
Kompletné uznesenia Rady prijaté dňa 22. 12. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na 
webovej stránke Rady. 
 

 

 

 


