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Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 
Cieľom predloženého návrhu zákona je komplexná úprava práv a povinností osôb pôsobiacich v oblasti
audiovízie, úprava jednotlivých evidencií v oblasti audiovízie,  jednotného systému označovania,
postavenia a pôsobnosti Slovenského filmového ústavu a úprava podmienok na odborné uchovávanie
originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne
dedičstvo Slovenskej republiky.
Potreba novej komplexnej právnej úpravy vyplynula predovšetkým z požiadaviek aplikačnej praxe,
pričom však návrh zákona vychádza z doterajšej právnej úpravy, ktorou je zákon č. 343/2007 Z. z. o
podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a
zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona okrem iného rieši aj ochranu maloletých zavedením úpravy jednotného systému
označovania, určovanie a zverejňovanie vekovej vhodnosti a obmedzenia prístupu k audiovizuálnemu
dielu, zvukovému záznamu umeleckého výkonu a multimediálnemu dielu, ktoré sú určené len dospelým.
Úprava jednotného systému označovania, ktorý je systémom klasifikácie audiovizuálnych diel, zvukových
záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek programovej služby
vekovou vhodnosťou z hľadiska ich neprístupnosti, nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekovú skupinu
maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov, vychádza z platnej právnej úpravy. Novou právnou úpravou sa
zrušila povinnosť výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, výrobcu slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu a výrobcu slovenského multimediálneho diela určovať ich vekovú vhodnosť. V
zmysle návrhu zákona bude určovať a zverejňovať vekovú vhodnosť audiovizuálneho diela, zvukového
záznamu umeleckého výkonu a multimediálneho diela ich distributér. Povinnosť zverejňovať vekovú
vhodnosť zostáva zachovaná pre prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia,
prevádzkovateľa mediatéky a pre prevádzkovateľa počítačovej herne.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Národnej rady SR, v parlamentnej tlači č. 1267
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