Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
11. 9. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:
















udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby COMEDY
HOUSE spoločnosti DCZ PRODUCTION s.r.o.;
odňala frekvenciu 98,5 MHz Brezno vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba
Radio One Retro), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu, že v dňoch 18. 2. 2019 a
12. 6. 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;
uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za
porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) ZVR (multimodálny prístup), v súvislosti s vysielaním
programu Policajti v akcii dňa 5. 2. 2019, v ktorom neboli titulky pre osoby so sluchovým
postihnutím zosynchronizované so zvukovou stopou programu, nezachytávali hovorený
prejav spôsobom, ktorý by umožnil osobám so sluchovým postihnutím porozumieť obsahu a
čas zobrazenia identifikovaných titulkov nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia
Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) za porušenie
§ 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby), v
súvislosti s vysielaním programu Občan za dverami (príspevok Zdravie, s.r.o.), v ktorom
účastník konania nesprostredkoval problematiku zisku zdravotných poisťovní v SR
v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zdravotných
poisťovní;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci
možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým,
že dňa 29. 6. 2019 o cca 20:10 hod. odvysielal program Niečo na tej Mary je, označený ako
nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu
JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného
porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa
14. 6. 2019 o cca 20.33 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 20. 6. 2019 o cca 20.17 hod. (DAJTO)
odvysielal program Nezastaviteľný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová
služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej
dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Televízne noviny (príspevok s názvom Chytili
zlodejov), dňa 6. 7. 2019;
začala správne konanie voči vysielateľovi Slovak Telekom, a.s. (programová služba Magio
Infokanál) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v
súvislosti s vysielaním vlastnej propagácie dňa 14. 6. 2019 na programové služby ÓČKO, ÓČKO
STAR, ÓČKO EXPRES, ÓČKO BLACK v českom jazyku a s vysielaním reklamy na programovú
službu BBCearth, ktorá bola odvysielaná v anglickom jazyku;
začala správne konanie voči vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o. (programová služba
Televízia Močenok) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore





s udelenou licenciou), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 13. 6. 2019; vo veci možného porušenia
§ 51 ods. 1 ZVR (povinnosť oznámiť Rade zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie do 15
dní od ich vzniku) a vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 ZVR (zákaz vysielania programov,
ktoré môžu narušiť morálny vývin maloletých), v súvislosti s vysielaním záznamu
z majstrovského stretnutia 29. Kola VI. Ligy ObFZ Nitra, dňa 13. 6. 2019;
začala správne konanie voči vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s., vo veci možného
porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní – povinnosť oznámiť
Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie do 15 dní
od vzniku zmien;
uznala za neopodstatnené 11 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 11. 9. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke
Rady.
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