Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 12. 2018 v sídle Rady
pre vysielanie a retransmisiu
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:
•

udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby SATRO
PROMO spoločnosti SATRO s.r.o.;

•

schválila zmenu licencie na vysielanie televíznej programovej služby
vysielateľovi PHONOTEX spol. s r.o. v časti „Názov programovej služby“ na „video bar“;

•

odňala frekvenciu 95,9 MHz Liptovský Mikuláš vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o.
(programová služba Rádio One Retro) z dôvodu, že v dňoch 14. 5., 7. 6. a 24. 7. 2018
nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím porušil § 68 ods. 7 písm. a)
ZVR;

•

odňala frekvenciu vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One)
z dôvodu, že v dňoch 14. 5., 7. 6. a 24. 7. 2018 nevyužíval frekvenciu 107,8 MHz Liptovský
Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím porušil § 68 ods. 7 písm. a) ZVR;

•

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová
služba TA3) za porušenie § 18a písm. a) ZVR z dôvodu, že v mesiaci máj 2018 nezabezpečil,
aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby
so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v
posunkovej reči nepočujúcich;

•

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 25. 9. 2018;

•

začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba
Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové
zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2018 o cca 11:00 hod. odvysielal program Spojky,
v rámci ktorého odznela pieseň Bobby Brown, čím mohlo dôjsť k časovému zaradeniu
programu v rozpore s vyhláškou JSO;

•

začala správne konanie voči vysielateľovi Marek Petráš (programová služba Rádio Košice)
vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu nevyužívania frekvencie 103,2
MHz Budulov na účely, na ktoré mu bola pridelená;

•

začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie I. HEIZER – MINI SERVIS,
s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že mohol
poskytovať retransmisiu televíznych programových služieb a retransmisiu rozhlasovej
programovej služby bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;

•

začala správne konanie voči vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba Kysucké televízne
vysielanie – KTV) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej
reklamy), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním viacerých komunikátov dňa 16. 10. a 19. 10.
2018 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) (vysielanie v rozpore s udelenou
licenciou), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 16. 10. a 19. 10. 2018;

•

uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich časti, medzi nimi aj
- sťažnosť fyzickej osoby na vysielanie programu Správy RTVS dňa 14. 9. 2018 (RTVS,
Jednotka) v ktorej sťažovateľ namietal nespisovné používanie slovenského jazyka
v televíznom vysielaní. Sťažovateľ nesúhlasil predovšetkým s tvrdou výslovnosťou
písmena ľ v slovách, kde sa v spisovnom jazyku vyslovuje mäkko. Vzhľadom na nízku
frekvenciu nesprávne vyslovených slov, Rada vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú a
dospela k záveru, že sa v budúcnosti bude bližšie zaoberať jazykovou úrovňou vo
vysielaní. Z tohto dôvodu vydá k problematike používania spisovného jazyka aj svoje
stanovisko.

Všetky uznesenia prijaté dňa 5. 12. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke
Rady.
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