Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
20. 11. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:




















uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
(programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 18b ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 7. a
10. 6. 2019 odvysielal program Mentalista a dňa 7. 6. 2019 program Prenasledovaná s titulkami pre
osoby so sluchovým postihnutím, pričom pri nich neuplatnil označenie a na stránke
www.markiza.sk/tv-program v prehľade programov neuplatnil označenie programov sprevádzaných
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba
JOJ) za porušenie § 18b ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že v prehľade programov z dní 7. a 10. 6. 2019,
ktorý zverejňuje na stránke https://www.joj.sk/tv-program, neuplatnil pri programoch sprevádzaných
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a programoch sprevádzaných hlasovým komentovaním
pre nevidiacich ich označenie;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Spartak TV, s.r.o.
(programová služba Spartak) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej
vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 24. 4. 2019 do 15 dní doručenia žiadosti Rady;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba
TV LUX) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani, ku ktorému došlo počas volebnej kampane dňa 10. 3. 2019 odvysielaním
programu Svätá omša, ktorý nebol programom stanoveným v § 11 ods. 2 a 5 a § 12 ods. 5 zákona
o volebnej kampani a mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v neprospech kandidátov na prezidenta
Zuzany Čaputovej a Eduarda Chmelára;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného
porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 22. 9. 2019
o cca 20:37 hod. odvysielal program Rýchlo a zbesilo 8, označený ako nevhodný pre maloletých
divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a
politickopublicistických programov), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 14. 8. 2019 odvysielaním programu
Krimi (príspevok s názvom Dankov stožiar vztýčený);
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba
TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť
spravodajských programov a politickopublicistických programov), ku ktorému mohlo dôjsť dňa
14. 8. 2019 odvysielaním programu Televízne noviny (príspevok s názvom Už stojí);
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba
TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému
mohlo dôjsť tým, že dňa 3. 9. 2019 o cca 21:37 hod. odvysielal program Farma, 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. (programová služba
TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému
mohlo dôjsť tým, že dňa 20. 9. 2019 o cca 13:45 hod. odvysielal program Farma, 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. (programová služba
TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému









mohlo dôjsť tým, že dňa 26. 9. 2019 o cca 14:01 hod. odvysielal program Farma, 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. (programová služba
TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému
mohlo dôjsť tým, že dňa 20. 9. 2019 o cca 20:35 hod. a 23. 9. 2019 o cca 13:31 hod. odvysielal program
Farma, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu
uplatneniu JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma) vo veci
možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie
99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená;
začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. (programová služba TV NOVÁKY) vo veci
možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na
§ 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho
vysielania, ako predmetu činnosti, do obchodného registra;
uznala za neopodstatnených 15 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 11. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.
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