
Úhrnná sankcia 30 000 € - Naj, naj, naj 

(nesprávne uplatnenie JSO, zásah do ľudskej dôstojnosti, 

informovanie o umiestňovaní produktov) 

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 5. 9. 2016 rozhodnutím č. RP/35/2016 rozhodla o uložení 

úhrnnej sankcie – pokuty vo výške 30 000,- eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za to, že 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej 

programovej službe JOJ odvysielal program Naj, naj, naj, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 

divákov do 12 rokov, obsahujúci scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá  

1.) „vulgárne vyjadrovanie“, „obscénne vyjadrovanie“, „obscénne gestá“, ktoré podľa § 1 ods. 1 

Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre 

maloletých divákov do 18 rokov,  

2.) „obscénne vyjadrovanie“, ktoré podľa § 1 ods. 2 Jednotného systému označovania podmieňujú 

jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov,  

3.) „expresívne vyjadrovanie“, „slovnú agresivitu“, ktoré podľa § 1 ods. 3 Jednotného systému 

označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu 

ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 

nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 

označovania, 

II. porušil povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že

na programovej službe JOJ odvysielal dňa 28. 12. 2015 o cca 10:24 hod. program Naj, naj, naj, ktorý 

spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich 

v programe označených ako motorkár Jožko, syn Tonko, otec Anton, mama Iveta, Erika, Alenka, Lucia, 

Martinka a jej mama, Martinkina kamarátka Danka, Lyda, Janka a Martina. 

III. porušil povinnosť ustanovenú v  § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5

písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 28. 12. 2015 

hod. pri odvysielaní programov Naj, naj, naj o cca 10:24 hod. a Moja mama varí lepšie ako tvoja o cca 

11:33 hod., v ktorých boli umiestnené produkty podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., porušil 

povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci 

programov. 



Voči uvedenému rozhodnutiu Rady č. RP/35/2016 podal vysielateľ správnu žalobu na Krajskom súde 

v Bratislave. Krajský súd v Bratislave na ústnom pojednávaní dňa 5. 9. 2019 rozhodol o zamietnutí 

žaloby. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2019. 




