
Akčný plán  
na zabezpečenie multimodálneho prístupu vo vysielaní televíznych programových 

služieb a pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie 

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie: 

MAC TV s.r.o.    
sídlo:  Brečtanová 1, 831 01 Bratislava  
IČO: 00 618 322  
(ďalej len „vysielateľ“ alebo „poskytovateľ“) 

Obdobie akčného plánu: 01.01.2023 – 31.12.2025 

Dátum vypracovania akčného plánu: 22.12.2022 

Podľa § 57 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „zákon o mediálnych 
službách“): „Oprávnený vysielateľ je povinný vypracovať akčný plán na obdobie troch rokov, 
zameraný na trvalé a postupné zabezpečenie multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe 
osobám so zdravotným postihnutím v súlade s týmto zákonom.“ 

Podľa § 60 ods. 1 zákona o mediálnych službách: „Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie je povinný vypracovať akčný plán na obdobie troch rokov, zameraný na trvalé a postupné 
zabezpečenie multimodálneho prístupu k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobám so 
zdravotným postihnutím v súlade s týmto zákonom.“ 

Zabezpečenie multimodálneho prístupu vo vysielaní televíznych programových služieb: 

Vysielateľ sa technicky, organizačne a personálne pripravuje na to, aby vo vysielaní všetkých 

televíznych programových služieb bolo v roku 2023 najmenej 

• 13 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 

postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom 

posunkovom jazyku, 

• 5 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre 

nevidiacich. 

V priebehu rokov 2024 – 2025 bude vysielateľ robiť opatrenia na to, aby každoročne zvyšoval 

minimálny percentuálny podiel programov s multimodálnym prístupom oproti predchádzajúcemu 

roku.  

Vysielateľ bude dbať na to, aby každoročným zvyšovaním percentuálneho podielu splnil zákonné 

požiadavky v oblasti multimodálneho prístupu a plynulo sa tak dostal najneskôr 01.01.2027 na 

percentuálny podiel vyžadovaný v § 55 ods. 3 zákona o mediálnych službách, a teda, aby bolo 

najmenej 

• 25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 

postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom 

posunkovom jazyku a 

• 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre 

nevidiacich. 
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Zabezpečenie multimodálneho prístupu pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na 

požiadanie: 

Poskytovateľ v súčasnosti testuje zabezpečenie multimodálneho prístupu v rámci audiovizuálnych 

mediálnych služieb na požiadanie, avšak zatiaľ nedisponuje všetkými výstupmi z testovania. 

V prípade mobilných aplikácií, prostredníctvom ktorých sa poskytujú audiovizuálne mediálne služby 

na požiadanie, nie je poskytovateľ schopný ovplyvniť možnosť zavedenia všetkých technických 

požiadaviek, ktoré sa kladú na zabezpečenie multimodálneho prístupu. V tejto súvislosti bude 

potrebný priestor na ďalší vývoj z technického hľadiska. 

Poskytovateľ pracuje na softvéri, ktorý by vedel programovo zabezpečiť multimodálny prístup v rámci 

audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie poskytovaných prostredníctvom mobilných 

aplikácií. Nakoľko ide o novinku a poskytovateľ zatiaľ nedisponuje personálnym zázemím, ktoré by 

vedelo implementovať multimodálny prístup v rámci mobilných aplikácií, je takéto zabezpečenie 

v súčasnosti v pracovnom procese. Poskytovateľ však robí všetky opatrenia pre to, aby tento pracovný 
proces urýchlil. 

Poskytovateľ sa bude v priebehu rokov 2023 – 2025 technicky, organizačne a personálne pripravovať 
na to, aby sa každoročným zvyšovaním percentuálneho podielu programov s multimodálnym 

prístupom dostal najneskôr 01.01.2027 na zákonné percentuálne podiely, a teda aby od tohto dátumu 

bolo najmenej  

• 25 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov 

programom, ktoré sú sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo 

tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, 

• 10 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov 

programom, ktoré sú sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich. 

Zároveň sa vysielateľ a poskytovateľ zúčastňuje stretnutí v rámci pracovnej skupiny k vyhláške 

Ministerstva kultúry SR, ktorá má bližšie upraviť multimodálny prístup. V rámci týchto stretnutí sa 

vysielateľ a poskytovateľ snaží zapracovať do vyhlášky skvalitnenie multimodálneho prístupu, ako 

napríklad lepšiu kvalitu titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím. 
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