RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

V zmysle § 31 ods. 2 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.“) je Rada pre vysielanie a retransmisiu povinná, v spolupráci s Ministerstvom
kultúry a Ministerstvom školstva, nositeľmi práv a vysielateľmi, vypracovať zoznam tzv.
významných podujatí.
Konkrétne politické, kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie, bez ohľadu na to, či ide
o medzinárodné podujatie, ktoré sa koná v zahraničí alebo o podujatie, ktoré sa koná
v Slovenskej republike, musí spĺňať určité podmienky na to, aby mohlo byť pre potreby
zákona č. 308/2000 Z.z. kvalifikované ako tzv. významné podujatie.
Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. je významným podujatím podujatie, ktoré spĺňa
najmenej dve z nasledujúcich podmienok:
a) jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti,
ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,
b) má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky
ich kultúrnej identity,
c) je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia,
d) vysiela sa terestriálne, multiregionálne alebo celoplošne.
Zákon č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s právnou úpravou práva verejnosti na prístup
k významným podujatiam rozdeľuje vysielateľov do dvoch kategórii.
Do prvej kategórie patria vysielatelia, ktorí spĺňajú požiadavku voľného a univerzálneho
prístupu k vysielaniu. Ide o tzv. kvalifikovaných vysielateľov.
Voľným vysielateľom je vysielateľ, ktorý za prístup k svojmu nevyžaduje zaplatenie
osobitného poplatku. Pod osobitným poplatkom sa pritom nerozumejú koncesionárske
poplatky alebo poplatky za ponuku káblovej televízie, ale bude ním spravidla poplatok za
sledovanie tzv. platenej televízie.
Univerzálnym vysielateľom je vysielateľ, k vysielaniu ktorého má prístup viac ako
80% obyvateľov SR.
Do druhej kategórie patria vysielatelia s tzv. obmedzeným prístupom k verejnosti.
Tento obmedzený prístup verejnosti k vysielaniu daného vysielateľa môže byť spôsobený
viacerými dôvodmi, a to z dôvodu
•
osobitných prvkov vysielania,
•
povahu vysielania alebo
•
technických parametrov vysielania.
V podmienkach SR ide predovšetkým o vysielateľa, k vysielaniu ktorého má prístup menej
ako 80% obyvateľov (nestotožňovať s vysielaním s územným pokrytím viac ako 80% územia
SR). Rovnako môže ísť o univerzálneho vysielateľa, t.j. vysielateľa, k vysielaniu ktorého má
síce prístup viac ako 80% obyvateľstva, ale za prístup k tomuto vysielaniu vysielateľ
požaduje zaplatenie osobitného poplatku alebo ide o vysielateľa s vysielaním výlučne vo
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vysokom (HD) rozlíšení, pričom prístup k tomuto vysielaniu nemá viac ako 80%
obyvateľstva apod.
Zoznam vysielateľov, rozdelených do uvedených kategórií, tvorí prílohu tohto materiálu.
Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť, aby podstatná väčšina, t.j. min. 80%
obyvateľov Slovenska, mala zabezpečený prístup k vybraným významným podujatiam,
čiže aby minimálne 80% obyvateľov Slovenska malo reálnu možnosť sledovať
prostredníctvom kvalifikovaného vysielateľa vybrané významné podujatia a to bez
zaplatenia osobitných poplatkov. V prípade, že vysielateľ, ktorý je zaradený do skupiny
vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti, získa výhradné právo na vysielanie
významného podujatia, tento vysielateľ je povinný, vzhľadom na právo verejnosti na
prístup k tomuto podujatiu, umožniť podstatnej časti verejnosti sledovanie tohto
podujatia, v priamom prenose alebo zo záznamu.
Pod umožnením podstatnej časti verejnosti treba, okrem iného, rozumieť aj vynaloženie
takého úsilia, aby vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti podujatie sprístupnil
kvalifikovanému vysielateľovi za čestných a primeraných podmienok.
Inými slovami – v prípade, ak výhradné vysielacie práva k niektorému podujatiu, uvedenému
v navrhovanom zozname významných podujatí (ako príklad možno uviesť zápas slovenskej
národnej reprezentácie na Majstrovstvách Európy vo futbale), získa vysielateľ, k vysielaniu
ktorého má prístup iba 60% obyvateľov SR, tento je povinný ponúknuť vysielanie tohto
zápasu kvalifikovanému vysielateľovi, zaradenému do prvej kategórie vysielateľov.
Kvalifikovaný vysielateľ uvedený zápas však nie je povinný odvysielať, čiže má právo
odmietnuť vysielanie tohto podujatia. V takomto prípade je vysielateľ, ktorý získal výhradné
vysielacie práva k podujatiu, oprávnený odvysielať podujatie v priamom prenose alebo zo
záznamu bez akýchkoľvek obmedzení.
Nakoľko právna úprava práva verejnosti na prístup k významným podujatiam, obsiahnutá v
ustanovení § 31 zákona č. 308/2000 Z.z., predstavuje podstatný zásah do výhradných
vysielacích práv vysielateľa, ktorý mohol vynaložiť značné prostriedky na získanie týchto
vysielacích práv, považujeme za dôležité, aby k takémuto zásahu došlo len nevyhnutnom
rozsahu a v odôvodnených prípadoch, t.j. len v tých prípadoch, kedy ide skutočne
o významné podujatia s jedinečnou dôležitosťou pre celú, alebo aspoň prevažujúcu časť
spoločnosti a je v záujme celej spoločnosti, aby prístup k tomuto vysielaniu mala
podstatná časť obyvateľov SR. Ako bolo už uvedené, významným podujatím je každé
podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve podmienky ustanovené v § 31 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z.z..
V tejto súvislosti rovnako treba upozorniť na skutočnosť, že za porušenie podmienok
vysielania významných podujatí hrozí vysielateľovi televíznej programovej služby podľa § 67
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. pokuta vo výške od 50.000,- Sk do 3.000.000,- Sk.
Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. je orgánom povinným vypracovať zoznam
významných podujatí Rada pre vysielanie a retransmisiu v spolupráci s Ministerstvom kultúry
SR a Ministerstvom školstva SR, s nositeľmi práv a vysielateľmi.
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Zoznam významných podujatí podlieha schváleniu Európskou komisiou.
Na základe uvedeného a na základe zváženia všetkých relevantných kritérií Rada predkladá
na posúdenie nasledovný zoznam významných podujatí:

•

Letné Olympijské Hry

•

Zimné Olympijské Hry

•

Semifinálové zápasy a finálový zápas Majstrovstiev Sveta vo futbale ako aj
všetky zápasy slovenského národného mužstva na týchto majstrovstvách

•

Semifinálové zápasy a finálový zápas Majstrovstiev Európy vo futbale ako aj
všetky zápasy slovenského národného mužstva na týchto majstrovstvách

•

Semifinálové zápasy a finálový zápas Ligy Majstrov a Pohára UEFA v prípade
účasti slovenského mužstva

•

Zápasy slovenského národného mužstva na Majstrovstvách sveta v hokeji
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