Tlačová informácia

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
3. 7. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:
















predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 spoločnosti D. EXPRES, k. s.
(programová služba EXPRES) do 10. 2. 2029;
udelila licenciu na regionálnej digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia
Východ Martinovi Vaľkovi, obch. meno: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ;
udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby STUDIO PLUS
TV (logo SPTV) spoločnosti TS, s.r.o.;
uložila sankciu – pokutu 3 500 eur vysielateľovi MAC TV s. r .o (programová služba JOJ) za
vysielanie upútaviek na program Policajtov švagor, dňa 6. 1. 2019 (celkovo odvysielané
päťkrát), ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 ZVR a zároveň
reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR , pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielané reklamy slušné;
uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s. r .o (programová služba JOJ
PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie
súvislý záznam vysielania programu Profesionáli, zo dňa 22. 1. 2016; (Ide o vec vrátenú na
ďalšie konanie z Krajského súdu v BA);
uložila sankciu – pokutu 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie NITRANET, s.r.o. za
porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že poskytoval retransmisiu programovej
služby Prima plus bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa;
uložila sankciu – pokutu 99 eur prevádzkovateľovi retransmisie Stavebné bytové družstvo I,
Košice za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 13. 12. 2018
poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1 SD/HD, ČT2 HD, ČT :D/Art HD, ČT Sport
HD, ČT 24 HD, Noe TV, TV Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, Prima COOL
HD, Prima ZOOM HD, Prima MAX HD, Prima Love, Prima Comedy Central, Prima Krimi, M1,
M2, M4 Sport, TV2, ATV, Šlágr TV, KOŠICE:DNES, TV Senior, AXN CZ, Polo TV, magic TV, The
Voice HD, CITY TV, TV Oranje, Schlager TV, Nashville TV, SLO-TV1, RAI UNO SD/HD bez
súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Stredoslovenská televízia,
s.r.o. (programová služba Stredoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v
súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej
služby z dní 20. 10. 2018 až 7. 11. 2018 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady;
začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba
Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a
nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a
komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním
programu Z prvej ruky dňa 11. 4. 2019;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o (programová služba
TV MARKÍZA) z dôvodu možného porušenia § 18b ods. 2 ZVR v súvislosti s podozrením, že na
stránke www.markiza.sk v prehľade programov z dní 7. a 10. 6. 2019 a v prehľade programov
















z rovnakých dní, ktorý poskytuje na zverejnenie stránkam http://tv-program.aktuality.sk,
http://tv-program.sk, http://telkac.zoznam.sk, http://program-online.tv, a pri vysielaní
programu Mentalista dňa 7. a 10. 6. 2019 a programu Prenasledovaná dňa 7. 6. 2019
neuplatnil označenie programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým
postihnutím;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o (programová služba JOJ) vo veci
možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s
vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Súdna sieň dňa
20. 5. 2019;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o (programová služba JOJ) z dôvodu
možného porušenia § 18b ods. 2 ZVR v súvislosti s podozrením, že na
stránke www.joj.sk v prehľade programov z dní 7. a 10. 6. 2019 a v prehľade programov,
z rovnakých dní, ktorý poskytuje na zverejnenie stránkam http://tv-program.aktuality.sk,
http://tv-program.sk,
http://telkac.zoznam.sk,
neuplatnil
označenie
programov
sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a programov sprevádzaných
hlasovým komentovaním pre nevidiacich;
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), v súvislosti s tým, že dňa
17. 5. 2019 v čase o 08:52 hod. odvysielal program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný
pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. (programová služba
Rádio Best FM) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného
nevyužívania frekvencií 89,6 MHz Prievidza a 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu boli
pridelené;
začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (programová služba Rádio
Rebeca) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania
frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré mu bola pridelená;
začala správne konanie voči vysielateľovi C.S.M. group s. r. o. (programová služba Rádio Jazz)
vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania
frekvencií 91,1 MHz Rimavská Sobota a 104,4 MHz Michalovce na účely, na ktoré mu boli
pridelené;
začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One)
vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania
frekvencií 92,9 MHz Rimavská Sobota a 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu boli
pridelené;
uznala za neopodstatnené 28 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 3. 7. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke
Rady.
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