KOMENTÁR
k ročnému výkazu o vysielaní
televíznej programovej služby
za rok 2012
Zber údajov za televízne vysielanie zabezpečila a sumárne štatistické údaje spracovala
sekcia médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Predmetom štatistického zisťovania bol zber údajov o televíznych programových
službách v Slovenskej republike za rok 2012. Do štatistického zisťovania boli zaradené
televízne programové služby vysielateľa zo zákona – Rozhlasu a televízie Slovenska
organizačnej zložky Slovenskej televízie a televízne programové služby držiteľov
licencií na televízne vysielanie. Údaje o televíznom vysielaní za rok 2012 poskytlo
všetkých 138 vysielateľov, ktorí v roku 2012 vysielali, 23 držiteľov licencie na
televízne vysielanie v roku 2012 ešte vysielanie nezahájilo a 3 držitelia licencie na
televízne vysielanie ukončili vysielanie.
Za Slovenskú televíziu boli údaje poskytnuté osobitne za jednotlivé televízne
programové služby – Jednotka a Dvojka. V sumári štatistického spracovania bolo
vysielanie Slovenskej televízie spracované samostatne ako verejnoprávne vysielanie.
Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o časovom
a územnom rozsahu televízneho vysielania, o charaktere programovej služby
a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov. Osobitne boli získavané údaje
o rozsahu vysielania v jazykoch národnostných menšín, o vysielaní pre znevýhodnené
skupiny a rozsahu programov označených podľa jednotného systému označovania,
údaje o osobách zabezpečujúcich vysielanie ako aj údaje o type prenosu signálu alebo
forme vysielania televíznych programových služieb.
Údaje o televíznom vysielaní v Slovenskej republike za rok 2012 boli získavané
a spracované prostredníctvom jednotlivých modulov ročného štatistického výkazu:
1. Rozsah vysielania v členení podľa typu programu
Prostredníctvom tohto modulu bol získaný obraz o celkovom rozsahu televízneho
vysielania, ako aj zastúpení a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov.
V roku 2012 bolo v Slovenskej republike odvysielaných 833 476 hodín televíznych
programov, čo je o 14 689 hodín viac ako v roku 2011 (818 787). Z uvedeného
rozsahu vysielania však bolo 382 499 hodín textových informácií, ktoré sú zaraďované
do denného vysielania lokálnych televíznych programových služieb. Z programových
typov najvyššie zastúpenie mala publicistika – 108 096 hodín a spravodajstvo – 83
167 hodín, nasledovali programy pre deti a mládež – 30 102 hodín, dramatické
programy – 27 093 hodín, , dokumentárne programy – 12 908 hodín a športové
programy – 10 344 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania
televíznych programových služieb v celkovom rozsahu 136 042 hodín, z ktorých 48
382 hodín predstavovalo vysielanie reklamy (telenákup – 22 053 hodín).
Slovenská televízia odvysielala v roku 2012 celkovo 16 251 hodín programov.
Najvyššie zastúpenie mali dramatické programy – 4 768 hodín, publicistika – 2 464
hodín, spravodajstvo – 1 770 hodín a dokumentárne programy – 1 307 hodín.
Programy pre deti a mládež, ktorých rozsah každoročne klesá, boli odvysielané
v rozsahu 693 hodín (o 160 hodín menej ako v roku 2011). Doplnkové vysielanie bolo
zaradené do vysielania Slovenskej televízie v celkovom rozsahu 1 163 hodín,
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z ktorých 103 hodín predstavovalo vysielanie reklamy a 344 hodín vysielanie
telenákupu.
2.
Televízna programová služba v jazykoch národnostných menšín
a etnických skupín
Národnostné vysielanie v roku 2012 zabezpečovala v zmysle zákona Slovenská
televízia, v jazyku národnostnej menšiny vysielalo aj 17 držiteľov licencie na televízne
vysielanie, avšak iba v maďarskom jazyku. Spolu bolo v roku 2012 odvysielaných
20 366 hodín programov v jazykoch národnostných menšín. Z nich najvyššie
zastúpenie malo vysielanie v maďarskom jazyku - 20 255 hodín, v rómskom jazyku to
bolo 38 hodín programov, v rusínskom 21 hodín, v ukrajinskom 19 hodín,
v nemeckom, českom, bulharskom, poľskom a ukrajinskom jazyku po 2 až 4 hodiny.
3. Vysielanie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
V roku 2012 bolo celkovo odvysielaných 11 055 hodín programov pre znevýhodnené
skupiny obyvateľstva, čo predstavuje oproti roku 2011 nárast o 1 597 hodín. Najväčší
rozsah programov pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva odvysielala Slovenská
televízia – 8 015 hodín (72,5% z celkového rozsahu). Z rozsahu programov pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva bolo 1 047 hodín programov v posunkovej reči,
6 731 hodín programov bolo opatrených skrytými titulkami a 237 hodín programov
otvorenými titulkami.
Ochrana maloletých
Z celkového rozsahu odvysielaných televíznych programov bolo 39 043 hodín
programov označených symbolmi jednotného systému označovania. Z nich najvyššie
zastúpenie mali programy nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov – 23
426 hodín a programy nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov – 12 128
hodín. Ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov bolo
označených 2 184 hodín programov. Symbolom macíka (programy určené pre vekovú
skupinu maloletých do 12 rokov) boli označené programy v rozsahu 70 hodín. Ako
výchovno-vzdelávacie bolo označených 13 hodín programu, avšak takto označené
programy zaradila do vysielania iba Slovenská televízia.
4. Osoby zabezpečujúce vysielanie
Programy jednotlivých televíznych programových služieb tvorilo a vyrábalo v roku
2012 v Slovenskej republike 2 526 osôb, z ktorých bolo 929 žien. Z uvedeného počtu
osôb program Slovenskej televízie tvorilo a vyrábalo 788 osôb a z nich bolo 299 žien.
5. Typ prenosu
Signál televíznych programových služieb bol šírený všetkými formami prenosu
(terestriálne, satelitom, prostredníctvom káblových rozvodov). V roku 2012 bolo v
digitálnej forme vysielaných 117 a prostredníctvom internetu bolo sprístupnených 50
televíznych programových služieb.
Oproti roku 2011 vzrástol počet prevádzkovaných televíznych programových
a vzrástol aj počet udelených licencií na digitálne televízne vysielanie. Počet
prevádzkovaných televíznych programových služieb sa oproti roku 2011 zvýšil o 8 (zo
129 na 138), z držiteľov licencií na digitálne televízne vysielanie však v roku 2012
nezačalo vysielať 23, čo je oproti roku 2011 nárast o 8. Charakter a programová
štruktúra ponúkaných programových služieb sa oproti roku 2011 výrazne nezmenili.
Spracovala: Mgr. Dana Pietsch, sekcia médií, audiovízie a autorského práva
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