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DÔVERYHODNOSŤ
Ako poskytujeme programy s 
dôveryhodným a relevantným obsahom 

 • Robíme nezávislé rozhodnutia o obsahu našich programov.

 • Obsah našich spravodajských a publicistických programov 
je verný, vyvážený, nestranný a v záujme verejnosti.

 • Prijímame škálu rôznorodých názorov a stanovísk 
– obsah našich programov môže byť inovatívny a 
podnetný, ale aj kontroverzný a provokatívny.

TRANSPARENTNOSŤ
Ako vám pomáhame rozhodnúť sa 
pre program 

 • Poskytujeme vám informácie, aby ste sa mohli 
rozhodnúť pre ten program, ktorý je vhodný pre vás a 
pre vaše malé alebo dorastajúce deti.

 • Zabezpečujeme, aby sa reklamy odlišovali od obsahu 
programov a stanovujeme pravidlá o umiestňovaní 
určitého druhu reklám. 

 • Pre programy, ktoré môžu potenciálne spôsobiť zármutok 
zvažujeme pravdepodobné publikum, pristupujeme 
citlivo k téme a tam, kde sa to vyžaduje, dáme varovanie 
a ukážeme len ten materiál, ktorý je edične relevantný.

REŠPEKT
Ako praktizujeme a podporujeme 
rešpekt  

 • Vyhýbame sa programom, ktoré podporujú zaujatosť 
a diskrimináciu, vrátane neodôvodneného používania 
stereotypov, berúc do úvahy kontext.

 • Poskytujeme programy v iných rečiach ako je 
angličtina a podnecujeme vyjadrovanie širokej škály 
názorov.

 • Citlivo nazeráme na prezentáciu otázok týkajúcich 
sa pôvodného obyvateľstva a dodržujeme kultúrne 
protokoly Aborigénov a obyvateľov Torresovho prielivu.

 • Rešpektujeme ochranu súkromia, vyvažujúc to s 
našou povinnosťou prinášať správy.  

ZODPOVEDNOSŤ
Ako nesieme zodpovednosť 

 • Dávame vám k dispozícii možnosti pre ohlas na obsah 
našich programov a na naše služby bez ohľadu na to, 
či je ohlas lichotivý alebo kritický. 

 • V súlade s Kódexom postupov máme prijatý nezávislý 
proces pre sťažnosti, ktoré sú vyšetrované SBS 
ombudsmanom. 

SBS je nezávislá verejnoprávna televízia, rozhlas a digitálny mediálny servis s 
celonárodnou pôsobnosťou a so zodpovednosťou voči austrálskej verejnosti 
v súlade s našou Zakladajúcou listinou. Sme financovaní austrálskou vládou 
a z príjmov pochádzajúcich z komerčnej činnosti, ako sú reklamy.

V rámci celej siete ponúkame špecificky austrálske príbehy, miestne 
a medzinárodné spravodajstvo, športové podujatia, dramatické a 
dokumentárne žánre z celého sveta, filmy, kulinárne programy a lokálne 
rozhlasové vysielanie vo viac než 60 rôznych rečiach. Prostredníctvom 
celonárodne vysielajúcej televíznej stanice NITV má u nás tiež aj 
domovské miesto slovesné umenie prvých obyvateľov Austrálie, 
približujúc tak pohľad pôvodného obyvateľstva. 

Kódex postupov pre SBS stanovuje predpisy a normy pre obsah každého 
programu bez ohľadu na to, kde k nemu získate prístup - v televízii, v 
rozhlase, online či cez sociálne média a slúži na to, aby obsah našich 
programov zodpovedal očakávaniam verejnosti. 

Kódex postupov zahŕňa dôležité požiadavky, ako je...

Zopár informácií o KÓDEXE POSTUPOV pre SBS

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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