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RADA PRE MEDIÁLNE SLUŽBY 

Palisády 36, 811 06 Bratislava 

 

Rozhodnutie č.: TD/264/2022 Bratislava dňa: 7. 9. 2022 

Správne konanie č.: 193/SKL/2022-MS Doložka právoplatnosti: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 109 a § 110 zákona  

č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 264/2022 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov v správnom konaní č. 193/SKL/2022-MS zo dňa 29. 7. 2022 postupom podľa § 234 zákona 

č. 264/2022 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej 

služby, doručenú Rade účastníkom konania 

 

MARTICO, s.r.o. 

Východná 14  

036 01 Martin 

 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto 

 

 

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní účinného do 31. 7. 2022 

 

udeľuje  

 

spoločnosti MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin, IČO: 31 559 051 

 

licenciu č. TD/264 

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: MARTICO INFO 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  

5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 193/SKL/2022-1 zo dňa 29. 7. 2022) 

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
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Programy – min. 0 % (z toho preberaný program – 0 %) 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 

vo verejnom záujme: 0 %  

 

7.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 

dielam:  0 % 

 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 

nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 

9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: USB 

 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa 

 

II. 

 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 22. 8. 2022, spisová značka: RPORPO1019365/2022, Id v zdrojovom 

registri: 51718, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/317/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch spoločnosti: podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 22. 8. 2022, spisová 

značka: RPORPO1019365/2022, Id v zdrojovom registri: 51718, registračný úrad: Okresný súd 

Bratislava I, Registračné číslo Sro/317/L 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 

b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 

a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho obsahu, 

ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na ňom byť 

obsahovo nezávislé. 
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Doložka iného verejného prenosu: 

DVB-C, IPTV, OTT, KDS 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1, druhá veta, zákona č. 71/1967 Zb. sa od odôvodnenia upúšťa, keďže 

účastníkovi konania sa vyhovelo v plnom rozsahu. 

 

 

P o u č e n i e : 
 

Podľa § 27 ods. 11 zákona č. 220/2007 Z. z. účinného do 31. 7. 2022 proti rozhodnutiu o udelení 

licencie na digitálne vysielanie a proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti je možné podať správnu 

žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. Správneho súdneho poriadku. 

 

* * * 

 

Toto rozhodnutie sa vydáva v štyroch rovnopisoch: 

1 x účastník konania 

2 x Rada pre mediálne služby 

1 x Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

                              

 

                                                                               

 

                                                       

       PhDr. Marta Danielová 

                        predsedníčka 

      Rady pre mediálne služby 


