
 

 

 

AKČNÝ PLÁN 

na zabezpečenie multimodálneho prístupu vo vysielaní televíznej programovej služby 

 

(ďalej len „Akčný plán“) 

 

V zmysle ust. § 57 zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZoMS“) predkladáme Akčný plán na zabezpečenie multimodálneho 

prístupu vo vysielaní televíznych programových služieb spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., so 

sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, zapísaná v Obchodnom 

registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12330/B (ďalej len „MS“)  – TV 

Markíza, DAJTO, DOMA a MARKÍZA KRIMI (ďalej len „televízne programové služby“) na obdobie 3 rokov 

2023 – 2025. 

  Televízne vysielanie: 

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 
- MS zabezpečí multimodálny prístup ku všetkým televíznym programovým službám vo vysielaní 

tak, aby bolo najmenej  
 

o 13% všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 
postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom 
jazyku a 
 o 5% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich  

  
OD 01.01.2024 DO 31.12.2024  

- MS zabezpečí multimodálny prístup ku všetkým televíznym programovým službám vo vysielaní 
tak, aby bolo najmenej  

 
o 16% všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 

postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom 
jazyku a 
 o 6% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich  
 
 
OD 01.01.2025 DO 31.12.2025  

- MS zabezpečí multimodálny prístup ku všetkým televíznym programovým službám vo vysielaní 
tak, aby bolo najmenej  

 
o 19% všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 

postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom 
jazyku a 
 o 7% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich  
  

MS týmto oznamuje Rade pre mediálne služby, že všetky programy zabezpečené 
multimodálnym prístupom budú zreteľne označené nasledovným spôsobom:  



 

 

 

- programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do 
slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku: „ST“ (skryté titulky) 

- programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich: „AD“ (audiokomentár)  
 

Vyššie uvedené označenie bude uplatnené pri vysielaní programov MS, v oznámeniach o 
vysielaní takýchto programov a v programovej ponuke vlastného vysielania MS a tiež v prehľade 
programov. 

 

 

 

 

 

        


