KOMENTÁR
k ročnému výkazu o vysielaní
rozhlasovej programovej služby
za rok 2008

Sumárne štatistické údaje za jednotlivé spravodajské jednotky spracovala Sekcia médií,
audiovízie a autorského práva MK SR.
Predmetom štatistického zisťovania bol zber údajov o rozhlasovej programovej službe
v Slovenskej republike za rok 2008. Do štatistického zisťovania bol zaradený vysielateľ zo
zákona Slovenský rozhlas a držitelia licencií na rozhlasové vysielanie. Do štatistického
zisťovania bolo zaradených 29 vysielateľov, ktorí v roku 2008 prevádzkovali rozhlasovú
programovú službu, z nich 2 subjekty údaje za rok 2008 neposkytli.
Za Slovenský rozhlas boli údaje poskytnuté a spracované za jednotlivé programové okruhy
samostatne (Rádio Slovensko, Rádio Patria, Rádio FM, Rádio Devín, Rádio Regina a RSI).
V sumári štatistického spracovania bolo vysielanie Slovenského rozhlasu spracované
samostatne a ako celoplošné vysielanie.
Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o rozsahu a
územného dosahu vysielania, o charaktere programovej služby, druhoch programových typov,
zahraničnom vysielaní alebo vysielaní v jazykoch národnostných menšín, o osobách
zabezpečujúcich vysielanie a typoch prenosu signálu.
Údaje o rozhlasovom vysielaní na Slovensku v roku 2008 boli získavané a spracované cez
jednotlivé moduly štatistického výkazu:
1. Rozhlasová programová služba - prostredníctvom štatistického zisťovania sa získava obraz o
rozhlasovej programovej službe podľa jednotlivých programových typov a časového rozsahu
vysielania týchto typov v hodinách a o pôvode programu. Celkovo bolo v roku 2008
odvysielaných 264 525 hodín vysielanie, z ktorého najvyššie zastúpenie mala hudobná
produkcia, spravodajstvo a publicistika. Z celkového počtu odvysielaných hodín bolo
vysielateľmi označených 59 315 hodín ako vysielanie vo verejnom záujme.
2. Zahraničná rozhlasová programová služba podľa jednotlivých jazykov - zahraničné
vysielanie je súčasťou vysielania Slovenského rozhlasu, spolu bolo v roku 2008 odvysielaných
Rádiom Slovakia International 3 844 hodín v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom
a španielskom jazyku.
3. Rozhlasová programová služba v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín –
národnostné vysielanie je taktiež súčasťou vysielania Slovenského rozhlasu, v roku 2008
Slovenský rozhlas odvysielal 4 549 hodín národnostného vysielania, najvyššie zastúpenie
3 437 hodín predstavovalo vysielanie v maďarskom jazyku, vysielanie v ukrajinskom jazyku
476 a rusínskom jazyku 480 hodín, v rozsahu 105 hodín vysielania bolo zastúpené vysielanie
v rómskom jazyku.
4. Osoby zabezpečujúce vysielanie rozhlasovej programovej služby – programy jednotlivých
rozhlasových programových služieb tvorilo a vyrábalo v roku 2008 v Slovenskej republike 957
osôb, z nich 437 programy slovenského rozhlasu.
5. Typ prenosu - signál rozhlasových staníc je šírený všetkými formami prenosu.

Rozhlasové vysielanie v Slovenskej republike je stabilizované, vo vzťahu k počtu rozhlasových
staníc ako aj charakteru a kvality vysielania nezaznamenáva oproti minulosti významné
zmeny.
Spracovala: Mgr. Dana Pietsch, Sekcia médií, audiovízie a autorského práva

