Komentár
k výsledkom štatistického zisťovania
za oblasť rozhlasového vysielania
za rok 2013

Predmet zisťovania
Predmetom štatistického zisťovania je oblasť rozhlasového vysielania. Prostredníctvom
štatistického zisťovania boli získané údaje o celkovom časovom rozsahu rozhlasového
vysielania a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov ako aj rozsahu doplnkového
vysielania. Osobitne boli získané údaje o rozsahu vysielania do zahraničia, a to podľa typu
programov a jazyka vysielania, údaje o časovom rozsahu vysielania v jazykoch národnostných
menšín, údaje o osobách zabezpečujúcich vysielanie a údaje o type prenosu signálu alebo
forme vysielania rozhlasových programových služieb.
Spravodajské jednotky
Údaje za rok 2013 poskytol verejnoprávny vysielateľ a všetkých 34 držiteľov licencie na
rozhlasové vysielanie. V roku 2013 bolo v Slovenskej republike prevádzkovaných 42
rozhlasových programových služieb, z nich 9 prevádzkoval Rozhlas a televízia Slovenska,
jedna rozhlasová programová služba v roku 2013 ešte nevysielala.
Za Slovenský rozhlas boli údaje poskytnuté osobitne za jednotlivé programové služby (Rádio
Slovensko, Rádio Patria, Rádio FM, Rádio Devín, Rádio Regina, RSI, Litera, Klasika a Junior)
a v sumári štatistického spracovania bolo vysielanie Slovenského rozhlasu spracované
samostatne ako verejnoprávne vysielanie.
Rozsah rozhlasového vysielania v členení podľa typu programu
Štatistickým zisťovaním bol získaný obraz o celkovom rozsahu rozhlasového vysielania, ako aj
zastúpení a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov. V roku 2013 bolo v Slovenskej
republike odvysielaných 277 666 hodín programu, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast
o 8 823 hodín vysielania. Z celkového rozsahu rozhlasového vysielania najvyššie zastúpenie
mali hudobné programy – 148 791 hodín, literárno-dramatické programy – 17 590 hodín
a programy pre deti a mládež – 9 782 hodín. Rozsah vysielania spravodajstva bol 9 923 hodín,
publicistiky 8 718 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania rozhlasových
programových služieb v rozsahu 12 768 hodín, z nich 9 985 hodín predstavovalo vysielanie
reklamy, čo bolo o 71 hodín viac ako v roku 2012.
Vysielanie Slovenského rozhlasu z celkového rozsahu rozhlasového vysielania v roku 2013
predstavovalo 22,8% (60 522 hodín). Najvyššie zastúpenie v jeho vysielaní mali hudobné
programy - 25 977 hodín, spravodajstvo a publicistika boli odvysielané v celkovom rozsahu
4 495 hodín. Rozsah vysielania literárno-dramatických programov, ktoré sa v komerčnom
vyskytuje v minimálnej miere, bol 16 913 hodín. Pre deti a mládež bolo v roku 2013
odvysielaných 8 588 hodín programu.
Vysielanie do zahraničia
Vysielanie pre zahraničných poslucháčov zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský rozhlas, a
to prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International. V roku 2013
bol celkový časový rozsah vysielania do zahraničia 8 760 hodín programov, pričom rozsah
vysielania v každom jazyku vysielania (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom,
španielskom a slovenskom) predstavoval cca 1 460 hodín.
Vysielanie v jazykoch národnostných menšín
Vysielanie v jazykoch národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky takisto
v roku 2013 zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský rozhlas a celkovo bolo pre národnostné
menšiny žijúce na území Slovenskej republiky odvysielaných 5 212 hodín programov.
Najvyššie zastúpenie - 4 380 hodín malo vysielanie v maďarskom jazyku. V ukrajinskom jazyku
bolo odvysielaných 303 hodín, v rusínskom 327 a v rómskom jazyku 154 hodín programov.

Oproti roku 2012 bol časový rozsah vysielania mierne rozšírený iba v prípade vysielania
v rómskom jazyku.
Osoby zabezpečujúce vysielanie
V roku 2013 programy jednotlivých rozhlasových programových služieb vyrábalo
a zabezpečovalo ich vysielanie 993 osôb, z ktorých bolo 499 žien. Z celkového počtu
pracovníkov, ktorí zabezpečovali rozhlasové vysielanie, 52,6% tvorili pracovníci Slovenského
rozhlasu.
Typ prenosu a forma vysielania
Signál rozhlasových programových služieb bol šírený všetkými formami prenosu (terestriálne,
satelitom, káblovými rozvodmi) a aj v digitálnej forme. Prostredníctvom internetu bolo v roku
2013 sprístupnené vysielanie 40 rozhlasových programových služieb.

Stav v oblasti rozhlasového vysielania oproti roku 2012, tak ako po minulé roky, nezaznamenal
výrazné zmeny. Jeden držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie, ktorému bola pridelená nová
licencia, v roku 2013 vysielať ešte nezačal.

