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Predmet zis ťovania  
Predmetom štatistického zisťovania je oblasť televízneho vysielania. Prostredníctvom 
štatistického zisťovania boli získané údaje o celkovom časovom rozsahu vysielania, rozsahu 
vysielania a pôvode jednotlivých typov programov ako aj rozsahu doplnkového vysielania. 
Osobitne boli získané údaje o rozsahu vysielania v jazykoch  národnostných menšín, rozsahu 
vysielania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a časovom rozsahu programov označených 
podľa jednotného systému označovania, ako aj údaje o osobách zabezpečujúcich vysielanie a 
type prenosu signálu alebo forme vysielania televíznych programových služieb.  

 
Spravodajské jednotky 

Údaje za rok 2013 poskytol verejnoprávny vysielateľ a všetkých 133 držiteľov licencie na 
televízne vysielanie. V roku 2013 bolo v Slovenskej republike prevádzkovaných 130 
televíznych programových služieb, 3 programové služby nevysielali, 32 televíznych 
programových služieb ešte nezačalo vysielať vôbec a v prípade 7 televíznych programových 
služieb bolo vysielanie ukončené.  
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.  
 

Rozsah televízneho vysielania v členení pod ľa typu a pôvodu programu  
Štatistickým zisťovaním bol získaný obraz o celkovom rozsahu televízneho vysielania ako aj 
zastúpení a rozsahu vysielania jednotlivých typov programov. V roku 2013 bolo v Slovenskej 
republike odvysielaných 727 410 hodín televíznych programov, čo je o 106 066 hodín menej 
ako v roku 2012. Z uvedeného rozsahu vysielania však bolo 314 774 hodín textových 
informácií, ktoré sú zaraďované do denného vysielania lokálnych televíznych programových 
služieb. Z programových typov najvyššie zastúpenie vo vysielaní mala publicistika - 96 250 
hodín a spravodajstvo - 87 250 hodín. Nasledovali dramatické programy v rozsahu 38 589 
hodín  vysielania,  programy  pre  deti  a  mládež  – 22 474 hodín, dokumentárne programy – 
14 609 hodín a športové programy – 10 210 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do 
vysielania  televíznych  programových  služieb  v  celkovom  rozsahu 92 439 hodín, z ktorých 
33 806 hodín predstavovalo vysielanie reklamy (telenákup – 3 280 hodín).  
Slovenská televízia odvysielala v roku 2013 celkovo 16 062 hodín programov. Najvyššie 
zastúpenie mali dramatické programy – 4 932 hodín, dokumentárne programy – 1 934 hodín, 
spravodajstvo – 1 866 hodín a publicistika – 1 813 hodín. Programy pre deti a mládež, ktorých 
rozsah každoročne klesal, boli odvysielané v rozsahu 708 hodín, čo je o 15 hodín viac ako 
v roku 2012. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania Slovenskej televízie v celkovom 
rozsahu 1 320 hodín, z nich 73 hodín predstavovalo vysielanie reklamy a 267 hodín vysielanie 
telenákupu.   
 

Vysielanie v jazykoch národnostných menšín  
Národnostné vysielanie v roku 2013 zabezpečovala v zmysle zákona Slovenská televízia, 
v jazyku národnostnej   menšiny   vysielalo   aj  12  držiteľov licencie  na  televízne  vysielanie,  
avšak  iba v   maďarskom   jazyku.   Spolu   bolo   v  roku  2013   odvysielaných   25 517   
hodín   programov v jazykoch národnostných menšín. Z nich najvyššie zastúpenie malo 
vysielanie v maďarskom jazyku - 19 954 hodín. V nemeckom jazyku bolo odvysielaných 389 
hodín programov, v rómskom 36 hodín, v rusínskom jazyku 19 hodín, v ukrajinskom 17 hodín, 
v bulharskom, poľskom, hebréjskom a chorvátskom jazyku 1 až 2 hodiny.  
 



Vysielanie pre znevýhodnené skupiny obyvate ľstva  
V roku 2013 bolo celkovo odvysielaných 15 591 hodín programov pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva (pre nepočujúcich), čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 4 536 hodín. 
Najväčší rozsah  programov  pre  znevýhodnené  skupiny  obyvateľstva  odvysielala  
Slovenská televízia – 9 627 hodín. Z rozsahu programov pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva bolo 843 hodín programov v posunkovej reči,  13 746 hodín programov bolo 
opatrených skrytými titulkami a 1 002 hodín programov otvorenými titulkami.  
 
       Ochrana maloletých – ozna čenie programov pod ľa jednotného systému 
označovania 
Z celkového rozsahu odvysielaných televíznych programov bolo 59 071 hodín programov 
označených symbolmi jednotného systému označovania. Z nich najvyššie zastúpenie mali 
programy nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov – 44 972 hodín a programy 
nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov – 7 184 hodín. Ako nevhodné 
a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov bolo označených 3 611 hodín 
programov. Symbolom macíka (programy určené pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov) 
boli označené programy v rozsahu 473 hodín. Ako výchovno-vzdelávacie bolo označených 50 
hodín programu, avšak takto označené programy zaradila do vysielania iba Slovenská 
televízia.  
 

Osoby zabezpe čujúce vysielanie  
Programy jednotlivých televíznych programových služieb tvorilo a vyrábalo v roku 2012 
v Slovenskej republike  2 419 osôb, z ktorých bolo 909 žien. Z uvedeného počtu osôb program 
Slovenskej televízie tvorilo a vyrábalo 799 osôb a z nich bolo 314 žien. 
 

Typ prenosu a forma vysielania 
Signál televíznych programových služieb bol šírený všetkými formami prenosu (terestriálne, 
prostredníctvom satelitu, prostredníctvom káblových rozvodov). Prostredníctvom internetu bolo 
v roku 2013 sprístupnené vysielanie 54 televíznych programových služieb.  
 
 
Oproti roku 2012 klesol počet prevádzkovaných televíznych programových, výrazne vzrástol 
počet udelených licencií na digitálne televízne vysielanie, s nimi však aj počet televíznych 
programových služieb, ktoré ešte vysielať nezačali. Počet prevádzkovaných televíznych 
programových služieb  oproti roku 2012 klesol o 8, a to zo 138 na 130. Podľa celkového počtu 
udelených licencií na digitálne televízne vysielanie nezačalo v roku 2013 vysielať 32 
televíznych programových služieb, čo je oproti roku 2012 nárast o 9. Oproti roku 2012 sa počet 
televíznych programových služieb, ktoré ukončili vysielanie, zvýšil o 4 - v roku 2012 ukončili 
vysielanie 3 programové služby, v roku 2013 to bolo 7 televíznych programových služieb.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


