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588
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. novembra 2007,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budii

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 53 písm. f) zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Územie ochranného pásma I. stupòa prírodných
minerálnych zdrojov v Budii je v okrese Turèianske
Teplice, v katastrálnych územiach Budi, Rudno a Ka¾amenová. Ochranné pásmo I. stupòa je vyznaèené
v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe è. 1.

(5) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice
ochranných pásiem pod¾a odsekov 1 a 2, sú uloené na
Inpektoráte kúpe¾ov a riediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade ivotného
prostredia v iline, na Úrade ilinského samosprávneho
kraja, na Obvodnom úrade ivotného prostredia v Turèianskych Tepliciach a na Obecnom úrade v Budii.
§2
Druhy èinností zakázaných v ochranných pásmach
uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe è. 5.

(2) Územie ochranného pásma II. stupòa prírodných
minerálnych zdrojov v Budii je v okrese Turèianske
Teplice, v katastrálnych územiach Budi, Rudno, Ka¾amenová, Slovenské Pravno, Brietie, Polerieka, Abramová, Ondraová, Ivanèiná, Ve¾ký Èepèín, Lieno, Diviaky, Turèianske Teplice a Dubové. Ochranné pásmo
II. stupòa je vyznaèené v mapovom podklade, ktorý je
uvedený v prílohe è. 2.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 115/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje
zdroj podzemnej vody v obci Budi za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Budii.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem pod¾a odsekov 1
a 2 je uvedený v prílohe è. 3.

§4

(4) Popis hydrogeologickej truktúry prírodných minerálnych zdrojov v Budii je uvedený v prílohe è. 4.

§3

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Valentoviè v. r.

Èiastka 246

Zbierka zákonov è. 588/2007

Strana 4303

Príloha è. 1
k vyhláke è. 588/2007 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPÒA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BUDII
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 588/2007 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPÒA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BUDII
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 588/2007 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BUDII
Ochranné pásmo I. stupòa v Budii
Ochranné pásmo I. stupòa je vyznaèené v mapovom podklade  Základná mapa Slovenskej republiky v mierke
1 : 10 000, list 36-11-22.
Ochranné pásmo I. stupòa chráni výverovú oblas. Západná hranica vedie od odboèky cesty z Jasenova do Budiu
smerom na obec Rudno po tátnej ceste. Vo vzdialenosti 200 m od odboèky sa stáèa na východ a vedie po vrstevnici
484 m n. m. Severná hranica v oblasti stáèania sa vrstevníc smerom na sever prechádza na vrstevnicu 480 m n. m. a
po kriovanie s po¾nou cestou medzi Rudnom a Budiom a pokraèuje po nej a po premostenie potoka Jasenica, pokraèuje pozdå potoka a po jeho stáèanie sa na sever. Východná hranica vedie kolmo cez potok a na jeho druhej strane vedie po po¾nej ceste poza plniareò minerálnych vôd, kriuje tátnu cestu Turèianske Teplice  Jasenovo. Ochranné pásmo na východnom okraji obce zaberá èas údolnej nivy bezmenného potoka, v ktorej sa nachádzajú zdroje
podzemnej vody BH-15 a BH-16. Juná hranica je a po západnú hranicu vedená po junom okraji tátnej cesty Turèianske Teplice  Jasenovo.
Ochranné pásmo II. stupòa v Budii
Ochranné pásmo II. stupòa je vyznaèené v mapovom podklade  Základná mapa Slovenskej republiky v mierke
1 : 50 000, listy Turèianske Teplice 36-11 a Handlová 36-13.
Ochranné pásmo II. stupòa chráni tranzitnoakumulaènú oblas. Juná hranica zaèína západne od Dolnej tubne
na kóte 530, vedie po po¾nej ceste smerom do Dubového, pokraèuje severozápadným smerom po okraji lesa poza kótu
Diel 542 m n. m. a obec Budi. Juná hranica sa v oblasti kriovania s lesnou cestou medzi obcami Budi a Jasenovo
stáèa severným smerom, vedie lesnou cestou a napája sa na tátnu cestu. Západná hranica je vedená po tátnej ceste
cez obce Rudno, Slovenské Pravno, kde sa stáèa severozápadným smerom po ceste do obce Brietie. Za obcou Brietie pokraèuje lesnou cestou, stáèa sa smerom na východ a pokraèuje poza kóty Èierny diel 781 m n. m. a iar 758 m
n. m. a po po¾nú cestu medzi obcami Klátor pod Znievom  Abramová, èas Polerieka, po ktorej pokraèuje do obce,
kde prechádza na tátnu cestu a vedie do obce Abramová. Východná hranica vedie po¾nou cestou z Abramovej do èasti obce Laclavá, pokraèuje juným smerom pozdå tátnej cesty cez obec Ivanèiná do Ve¾kého Èepèína, kde prechádza
po po¾nej ceste vedenej pozdå Èepèínskeho potoka a po jej kriovanie s cestou III/06545, kde sa stáèa východne na
Turèianske Teplice a v oblasti kriovania s Ivanèinským potokom opä vedie juným smerom, cez Diviacky háj, západne od vrtov TT-1 a HM-2 a po kótu 530.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 588/2007 Z. z.

POPIS HYDROGEOLOGICKEJ TRUKTÚRY
PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BUDII
Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budii sa ustanovujú na základe výsledkov závereènej geologickej úlohy: Návrh revízie ochranných pásiem prírodných minerálnych zdrojov v Budii (Vrana, Hanzel 2006).
Hydrogeologická truktúra prírodných minerálnych zdrojov v Budii patrí medzi otvorené hydrogeologické truktúry
s infiltraènou, tranzitnoakumulaènou a výverovou oblasou. Infiltraèné oblasti budujú pri¾ahlé pohoria iar a Malá
Fatra. Geologická a tektonická stavba umoòuje prestupy a prúdenie podzemných vôd z infiltraèných oblastí do podloia Turèianskej kotliny. Na západnom okraji kotliny je vytvorené prirodzené prostredie tvorené najmä neogénnymi
pieskami a trkmi, kde sa tvoria a akumulujú minerálne vody. Mezozoické horniny v tranzitnoakumulaènej oblasti
v okolí Budia neboli zachytené iadnym vrtom, na ich prítomnos v podloí poukazuje hydrogénuhlièitanovo-síranová
zloka podzemných vôd. Výstup minerálnych vôd vo výverovej oblasti je viazaný na kriovanie dvoch tektonických línií
a prísun hlbinného CO2. Hlavná zlomová línia smeru severozápad  juhovýchod medzi pohorím iar a Turèianskou
kotlinou je reprezentovaná iarskym zlomom so sklonom 60  80o na severovýchod a východ. iarska tektonická línia
je vo výverovej oblasti kriovaná zlomovou poruchou smeru severo-severovýchod  juho-juhozápad. Hydrogeochemické zloenie minerálnych vôd sa formuje v sedimentoch neogénu a jeho podloí, poèas výstupu podzemných vôd dochádza k ich mieaniu a preplyneniu hlbinným CO2.

Prírodná minerálna voda je vo výverovej oblasti zachytená vrtmi B-5 a B-6 v neogénnych sedimentoch tvorených
piesèitými trkmi, pieskovcami a pieskami v håbke 30 a 55 m. Prírodné minerálne vody sú studené, vysoko mineralizované kyselky, hydrogénuhlièitanovo-síranové, sodno-vápenaté, so zvýeným obsahom fluoridového iónu. Z genetického h¾adiska ide o vody petrogénne, zmieaného typu s prevahou Ca-Na-HCO3- zloky.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 588/2007 Z. z.

DRUHY ZAKÁZANÝCH ÈINNOSTÍ
V ochrannom pásme I. stupòa v Budii sa zakazuje
1. naklada s odpadom okrem zberu a odvozu komunálneho odpadu,
2. vykonáva chemický posyp komunikácií,
3. pouíva prostriedky na chemickú ochranu rastlín a trávnatých porastov okrem prostriedkov zapísaných do zoznamu schválených prípravkov na ochranu rastlín,
4. prepravova a skladova ropné látky, pohonné látky a chemické látky,
5. spa¾ova vetky druhy odpadov,
6. zriaïova ve¾kokapacitné farmy zvierat a intenzívne chova zvieratá,
7. vypúa odpadové vody iným spôsobom ako spoloènými èistiaròami odpadových vôd, odvodom do verejnej kanalizácie alebo umpami,
8. budova domové studne v kvartérnych sedimentoch na rôzne úèely,
9. povo¾ova odber a odobera podzemné vody v mnostve väèom ako 0,115 l/s,
10. vykonáva vrtné a výkopové práce.

V ochrannom pásme II. stupòa v Budii sa zakazuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zriaïova skládky odpadov,
spa¾ova nebezpeèné odpady,
pouíva leteckú aplikáciu hnojív a ochranných chemických látok,
budova nové dopravné zariadenia a komunikácie bez podrobného ininierskogeologického a hydrogeologického
prieskumu,
vykonáva banskú èinnos a èinnos vykonávanú banským spôsobom bez hydrogeologického prieskumu,
vykonáva geologické práce bez hydrogeologického prieskumu,
vykonáva lesohospodárske èinnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
povo¾ova odber a odobera podzemné vody v mnostve väèom ako 0,5 l/s.
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589
VYHLÁKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 3. decembra 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme oznaèovania audiovizuálnych diel,
zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov
alebo iných zloiek programovej sluby a spôsobe jeho uplatòovania

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 2 a 3 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov
umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (audiovizuálny zákon) ustanovuje:
§1
(1) Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby sa
klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú
skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú
a) zobrazenie násilia, najmä zobrazenie krutého ubliovania alebo násilnej smrti èloveka, obzvlá bez
pocitov ¾útosti, zobrazenie fyzicky týraných osôb
alebo psychicky týraných osôb, zobrazenie prejavov
skupín s patologickými normami správania, prezentáciu nebezpeèných situácií alebo zámerne vytváraného rizika ako atraktívnej formy zábavy,
b) slovnú agresivitu, vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
c) zobrazenie prejavov neznáanlivosti alebo nenávisti,
xenofóbie, rasizmu, náboenskej diskriminácie
a neznáanlivosti, násilia voèi etnickým alebo iným
meninám, zobrazenie ikanovania,
d) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je
alkoholizmus, fajèenie, drogová alebo hráèska závislos formou zábavy, zobrazenie pouívania zbrane ako útoèného prostriedku alebo promiskuitného
sexuálneho správania formou zábavy,
e) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických
scén, ktoré sú vyrobené výluène na prezentáciu erotiky a erotických tém,
f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie, ktoré sú
prezentované ako forma zábavy, scény spojené
s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, alebo
g) zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v ánri horor.
(2) Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby sa
klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú
a) zobrazenie fyzickej agresivity a s òou súvisiace násilné akty konèiace sa smrou alebo ványmi následkami, detaily následkov násilných èinov,
b) týranie zvierat,

c) sexuálne scény, ktoré sú súèasou dejovej línie,
d) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti,
akou je alkoholizmus, fajèenie, drogová alebo hráèska závislos alebo pouívanie zbrane ako útoèného
prostriedku, v ktorom sa formou spracovania niektorá forma závislosti alebo pouívanie zbrane ako
útoèného prostriedku schva¾uje, z¾ahèuje alebo sa
vyzdvihuje do popredia, alebo
e) zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíenia
na zdraví, prièom toto riziko sa prezentuje ako
atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na nebezpeèenstvo a moné následky tohto správania.
(3) Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby sa
klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahujú
a) zobrazenie spôsobujúce pocity strachu a depresie,
b) zobrazenie vytvárajúce predstavu málo bezpeèného
a neistého prostredia alebo zobrazujúce bezmocnos
dospelých voèi vonkajiemu svetu a silám, ktoré
ohrozujú rodinné prostredie, alebo zobrazenie iným
spôsobom nevhodné vo vzahu k emoènej a sociálnej
zrelosti maloletých, ak prezentujú ohrozenie rodiny
alebo rodièovských vzahov a vzh¾adom na vek maloletých je predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu,
c) zobrazenie reálneho násilia, najmä zobrazenie následkov na obetiach násilných trestných èinov vrátane zobrazenia následkov na obetiach v dôsledku
ivelných pohrôm, dopravných alebo leteckých neastí, najmä obrazy zranení, krvi, telesných znetvorení a utrpenia,
d) zobrazenie negatívnych skúseností detí a následkov
násilia alebo neastia na deoch, zobrazenie zranených alebo umierajúcich detí a detí ako obetí alebo ako
svedkov kriminálnych èinov, ktoré by ako zrkadlový
obraz mohli vyvola u detí efekt obete reálneho sveta,
e) zobrazenie náhlych a neoèakávaných zmien ivých
bytostí, zobrazenie neprirodzenej premeny organizmov alebo zobrazenie paranormálnych alebo iných
mimovnemových javov v kontexte sci-fi,
f) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bené v rodinnom
prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokova záujem o sexuálne vzahy a predèasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí, alebo
g) zobrazenie konania v situáciách, v ktorých je monos
ublíenia na zdraví nedostatoène zrete¾ná, zobrazenie
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rizikových portových disciplín alebo fantazijných
predstáv o nad¾udských hrdinských výkonoch èloveka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzh¾adom na vek môe vyvola u maloletých
efekt napodobòovania.
(4) Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby sa
klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, ak obsahujú
a) agresívne útoèiace zvieratá vyvolávajúce strach, napríklad agresívne útoèiaci netopier, had alebo pavúk,
b) zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych
farbách alebo scény s príli hluènou hudbou alebo
náhlymi zvukovými zmenami,
c) vynútené násilie voèi bezmocným, najmä voèi deom
alebo zvieratám, alebo
d) zobrazenie ohrozenia rodièovských vzahov alebo
rodiny.
(5) Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych
diel, programov alebo iných zloiek televíznej programovej sluby sa posudzuje z h¾adiska kontextuálneho
výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, programe alebo inej zloke, spôsobu
a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých
hodnotiacich kritérií vzh¾adom na charakter a druh
diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu, ako aj z h¾adiska intenzity
a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti
alebo neprístupnosti v diele, programe alebo inej zloke
televíznej programovej sluby.
(6) Obsah kadého audiovizuálneho diela, multimediálneho diela, programu alebo inej zloky televíznej
programovej sluby sa klasifikuje samostatne; to neplatí pre zloku televíznej programovej sluby, ktorá je
urèená na získanie a udranie pozornosti verejnosti na
vlastné vysielanie a programy (ïalej len upútavka).
Obsah kadej èasti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje osobitne.
§2
(1) Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby sa
klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú
skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú
a) vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie,
b) prezentáciu alebo propagáciu negatívneho správania a foriem závislostí spracované formou z¾ahèovania alebo ospravedlòovania, zvlá závislostí, akými
sú alkoholizmus, fajèenie, drogové alebo hráèske závislosti, alebo
c) sexuálne prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne
deviácie prezentované alebo spracované v texte.
(2) Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby sa
klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú
a) prezentáciu alebo propagáciu fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, alebo
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b) prezentáciu, propagáciu alebo prejavy neznáanlivosti alebo nenávisti voèi jednotlivcom aj skupinám.
(3) Obsah zvukových záznamov umeleckých výkonov
a programov alebo iných zloiek rozhlasovej programovej sluby sa posudzuje z h¾adiska kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v slovesnom diele alebo hudobnom diele,
programe alebo inej zloke, spôsobu a formy vyjadrenia
vzh¾adom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho posolstva diela, ako aj z h¾adiska intenzity
a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti
alebo neprístupnosti v texte slovesného alebo hudobného diela, programe alebo inej zloke rozhlasovej
programovej sluby.
(4) Obsah kadého zvukového záznamu umeleckého
výkonu a programu alebo inej zloky rozhlasovej programovej sluby sa klasifikuje samostatne. Obsah kadej èasti seriálu, série alebo cyklu sa klasifikuje osobitne.
§3
(1) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné
zloky programovej sluby sa klasifikujú ako vhodné
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak sú vyrobené a urèené výluène vekovej skupine maloletých
do 12 rokov, sú obsahovo a formálne prispôsobené
úrovni vnímania, emoènej kapacite a sociálnej zrelosti
maloletých v tomto vekovom rozmedzí; audiovizuálne
diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné zloky programovej
sluby musia by vhodné pre celú vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.
(2) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné
zloky programovej sluby, ktoré primárne nie sú vyrobené a urèené maloletým a neobsahujú kritériá nevhodnosti alebo neprístupnosti, sa klasifikujú ako
vhodné pre vetky vekové skupiny maloletých.
(3) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby,
ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti pod¾a § 1 ods. 4
a sú vytvorené výluène na úèely výchovy a vzdelávania,
sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.
(4) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby,
ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti pod¾a § 1 ods. 3
a sú vytvorené výluène na úèely výchovy a vzdelávania,
sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov.
(5) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby,
ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti pod¾a § 1 ods. 2
a sú vytvorené výluène na úèely výchovy a vzdelávania,
sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov.
(6) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby,
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ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti a neprístupnosti
pod¾a § 1 ods. 1 a sú vytvorené výluène na úèely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú
skupinu maloletých od 15 rokov.
(7) Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby,
ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti pod¾a § 2 ods. 2
a sú vytvorené výluène na úèely výchovy a vzdelávania,
sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov.
(8) Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby,
ktoré obsahujú kritériá nevhodnosti a neprípustnosti
pod¾a § 2 ods. 1 a sú vytvorené výluène na úèely výchovy a vzdelávania, sa klasifikujú ako vhodné pre vekovú
skupinu maloletých od 15 rokov.
§4
(1) Programy alebo iné zloky televíznej programovej
sluby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre
vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraïujú do
vysielania medzi 22.00 a 06.00 hodinou.
(2) Pred vysielaním a po odvysielaní programu alebo
inej zloky televíznej programovej sluby nevhodných
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov
a nevhodných a neprístupných pre vekovú skupinu
maloletých do 18 rokov sa nezaraïuje program, ktorý je
klasifikovaný ako vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.
§5
(1) V programovej ponuke vo vysielaní televíznej programovej sluby zverejòovanej prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií
alebo prostredníctvom teletextu sa k nevhodným alebo
nevhodným a neprístupným programom pre maloletých
uvedie aj prísluný grafický symbol jednotného systému
oznaèovania.
(2) V preh¾ade programov, ktorý poskytuje vysielate¾
televíznej programovej sluby na zverejnenie hromadným informaèným prostriedkom, sa k nevhodným alebo nevhodným a neprístupným programom pre maloletých uvedie aj prísluný grafický symbol jednotného
systému oznaèovania.
§6
(1) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela a programy alebo iné
zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako
nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa oznaèujú èíslom 18 èervenej farby
v bielom poli s èerveným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 4.
(2) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela a programy alebo iné
zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako
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nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov
sa oznaèujú èíslom 15 èervenej farby v bielom poli
s èerveným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu
oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 3.
(3) Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby
klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa oznaèujú èíslom 12 èervenej farby
v bielom poli s èerveným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 2.
(4) Audiovizuálne diela, multimediálne diela a programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby
klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa oznaèujú èíslom 7 èervenej farby
v bielom poli s èerveným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 1.
(5) Programy alebo iné zloky televíznej programovej
sluby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu
maloletých do 7 rokov, do 12 rokov, do 15 rokov alebo
nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a programy alebo iné zloky televíznej
programovej sluby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa oznaèujú grafickým symbolom jednotného systému oznaèovania po
celý èas vysielania týchto programov alebo iných zloiek televíznej programovej sluby v pravom alebo ¾avom hornom rohu televíznej obrazovky. Upútavka
k programu sa oznaèí totoným grafickým symbolom
ako samotný program.
(6) V spravodajských programoch a publicistických
programoch, ktoré sú klasifikované ako vhodné pre
vetky vekové skupiny maloletých, odvysielaniu obrazového materiálu tvoriaceho súèas týchto programov,
ktorý zobrazuje osobné tragédie, reálne násilie s jeho
následkami a obeami vrátane zobrazení následkov na
obetiach v dôsledku ivelných pohrôm, dopravných
alebo leteckých neastí, najmä obrazy zranení,
krvi, telesných znetvorení a utrpenia, obrazy zranených alebo umierajúcich detí, alebo zobrazenie detí ako
obetí alebo ako svedkov kriminálnych èinov, predchádza slovné upozornenie: Nasledujúce zábery nie sú
vhodné pre maloletých divákov..
(7) Programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby klasifikované ako nevhodné a neprístupné
pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa pred zaèiatkom ich vysielania oznaèujú zvukovým ohlásením:
Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov..
(8) Programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa pred zaèiatkom ich vysielania oznaèujú zvukovým ohlásením: Tento program
je nevhodný pre maloletých do 15 rokov..
(9) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby
klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov sa oznaèujú symbolom -7 zelenej farby
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farby v bielom poli so zeleným ohranièením; grafické
zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod
poradovým èíslom 7.
(10) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy alebo iné zloky televíznej programovej sluby
klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov sa oznaèujú symbolom 7+ zelenej farby
v bielom poli so zeleným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 8.
(11) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné
zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako
vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov sa
oznaèujú symbolom 12+ zelenej farby v bielom poli so
zeleným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu
oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 9.
(12) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné
zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako
vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa
oznaèujú symbolom 15+ zelenej farby v bielom poli so
zeleným ohranièením; grafické zobrazenie symbolu
oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 10.
(13) Programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov sa pred zaèiatkom ich
vysielania oznaèujú zvukovým ohlásením: Tento vý-
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chovno-vzdelávací program je urèený pre maloletých
od 12 rokov..
(14) Programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby klasifikované ako vhodné od 15 rokov sa
pred zaèiatkom ich vysielania oznaèujú zvukovým
ohlásením: Tento výchovno-vzdelávací program je urèený pre maloletých od 15 rokov..
(15) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy alebo iné
zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako
vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa
oznaèujú symbolom macíka v zelenej farbe; grafické zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod
poradovým èíslom 5.
(16) Programy alebo iné zloky rozhlasovej programovej sluby klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa pred zaèiatkom ich
vysielania oznaèujú zvukovým ohlásením: Tento program je urèený pre deti..
(17) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela a programy alebo iné
zloky televíznej programovej sluby klasifikované ako
vhodné pre vetky vekové skupiny maloletých sa môu
oznaèi písmenom U v zelenej farbe; grafické zobrazenie symbolu oznaèenia je uvedené v prílohe pod poradovým èíslom 6.
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Marek Maïariè v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 589/2007 Z. z.

GRAFICKÉ SYMBOLY JEDNOTNÉHO SYSTÉMU OZNAÈOVANIA
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