
 
 

Tlačová informácia 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného  
dňa  22.1.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 

– začala správne konania voči Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 19 ods. 
1 a § 16 písm. a) (ľudská dôstojnosť a všestrannosť informácií a pluralita názorov) 
v súvislosti s odvysielaním príspevkov Príplatok a Príplatok 2 v rámci programov 
Reportéri z dní 30.10. a 13.11.2007; 

– začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 
20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu 
Nevybavené účty  zo dňa 07.12.2007; 

– začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 
19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kauza: 
Detské porno v rámci  programu Noviny PLUS  zo dňa 31.10.2007; 

– začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 
20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Odhalili 
tyrana vlčiaka v programe Noviny  zo dňa 05.11.2007; 

– uložila sankciu – pokutu vo výške 50 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za 
porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu 
Noc Vyvolených dňa  24.10.2005 - konanie vrátené z NS SR; 

– uložila sankciu – pokutu vo výške 20 000,- Sk spoločnosti MAC TV s. r.o. za 
porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním 
príspevku Trest za krádež retiazky v rámci programu Noviny zo dňa  29.08.2007; 

– uložila sankcie – pokutu v súhrnnej výške 120 000,- Sk a upozornenie na porušenie 
zákona spoločnosti MAC TV s. r.o. za porušenie § 20 ods. 3 až 5 ZVR (ochrana 
maloletých) v súvislosti s odvysielaním reprízy programu Črepiny (Lukyho príbeh 
o drogovej závislosti) zo dňa  23.07.2007. 

 
 

 
  Ľuboš Kukliš 
  Riaditeľ Kancelárie 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 


