
KOMENTÁR 
k ročnému výkazu o vysielaní 
televíznej programovej služby 

za rok 2007 

 
Sumárne štatistické údaje za jednotlivé spravodajské jednotky spracovala Sekcia médií, 
audiovízie a autorského práva MK SR. 
 
Predmetom štatistického zisťovania bol zber údajov o televíznej programovej službe 
v Slovenskej republike za rok 2007. Do štatistického zisťovania bol zaradený vysielateľ zo 
zákona Slovenská televízia a držitelia licencií na televízne vysielanie. Z celkového počtu 118 
vysielateľov bolo zaradených do štatistického zisťovania 111 jednotiek t.j. údaje za všetky 
televízne programové služby v Slovenskej republike v roku 2007. V roku 2007 nevysielali 2 
držitelia licencie na televízne vysielanie (alebo doba vysielania v roku 2007 nebola z hľadiska 
štatistického zisťovania významná), 4 držitelia licencie na televízne vysielanie ukončili 
vysielanie (licencia bola odňatá alebo začalo konanie o odňatí licencie). 
 
Za Slovenskú televíziu boli údaje poskytnuté a spracované za jednotlivé programové okruhy 
STV 1 a STV 2. V sumári štatistického spracovania bolo vysielanie Slovenskej televízie  
spracované samostatne a ako celoplošné vysielanie.  
 
Údaje za televíznu programovú službu držiteľov licencie boli v sumári spracované podľa 
charakteru územného pokrytia Slovenskej republiky signálom vysielania jednotlivých 
televíznych staníc.  
 
Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o rozsahu vysielania 
čo do počtu odvysielaných hodín programu, územného rozsahu vysielania jednotlivých 
televíznych staníc, charaktere programovej služby – programových typoch, vysielaní 
v jazykoch národnostných menšín a vysielaní pre znevýhodnené skupiny a maloletých, a 
o osobách zabezpečujúcich vysielanie, ako aj o typoch prenosu alebo forme vysielania.  
 
Údaje boli spracované získavané a spracované cez jednotlivé moduly štatistického výkazu:  
 
1.  Televízna programová služba: 
- prostredníctvom štatistického zisťovania sa získava obraz o televíznej programovej službe 
podľa jednotlivých programových typov a časového rozsahu vysielania týchto typov 
v hodinách, ale aj pôvod televízneho programu. 
 
2.  Televízna programová služba v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín: 
– národnostné vysielanie je súčasťou vysielania Slovenskej televízie a programovej služby 
niektorých držiteľov licencie na televízne vysielanie, spolu bolo v roku 2007 odvysielaných 
47 367 hodín, čo je oproti roku 2006 nárast o cca 7 000 hodín vysielania, najvyššie zastúpenie 
má vysielanie v maďarskom jazyku. 
 
3.  Televízna programová služba znevýhodnených skupín obyvateľstva a ochrana maloletých: 
- najvyšší podiel vysielania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva odvysielala verejnoprávna 
Slovenská televízia, odvysielaných bolo 5 088 hodín programu pre znevýhodnené skupiny 
divákov, celkovo bolo v roku 2007 odvysielaných 50 335 hodín programu pre maloletých, 
z ktorých bolo 31 260 označených podľa Jednotného systému označovania. 
 
4.  Osoby zabezpečujúce vysielanie televíznej programovej služby: 
– na televíznom vysielaní sa v roku 2007 podieľalo v Slovenskej republike 10 883 osôb, z toho 
4 076 žien. 
 
 
 



5. Typ prenosu: 
 – signál televíznych staníc je šírený všetkými formami prenosu. 
 
Vývoj televízneho vysielania v Slovenskej republike nezaznamenáva výraznejšie zmeny, 
každoročne sa mierne zvyšuje počet držiteľov na televízne vysielanie a charakter ponúkaných 
programových služieb sa podstatne nemení, počet odňatých licencií na televízne vysielanie 
z hľadiska celkového počtu udelených licencií nie je štatisticky významný. Zmenou vo vzťahu 
k rozsahu a kvalite ponúkaných služieb by v blízkej budúcnosti mohol byť prechod na digitálne 
televízne vysielanie.  
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