KOMENTÁR
k ročnému výkazu o vysielaní
televíznej programovej služby
za rok 2010

Zber údajov za televízne vysielanie zabezpečila a sumárne štatistické údaje za jednotlivé spravodajské
jednotky spracovala Sekcia médií, audiovízie a autorského práva MK SR.
Predmetom štatistického zisťovania bol zber údajov o televíznych programových službách v Slovenskej
republike za rok 2010. Do štatistického zisťovania boli zaradené televízne programové služby vysielateľa zo
zákona - Slovenskej televízie a televízne programové služby držiteľov licencií na televízne vysielanie. Údaje
za rok 2010 poskytlo všetkých 120 vysielateľov, ktorí v roku 2010 prevádzkovali televíznu programovú
službu v Slovenskej republike. Z televíznych programových služieb, ktoré boli prevádzkované v roku 2009,
osem ukončilo vysielanie a v prípade nových udelených licencií tri televízne programové služby ešte
nezačali vysielať.
Za Slovenskú televíziu boli údaje poskytnuté a spracované za jednotlivé televízne programové služby –
Jednotka, Dvojka a Trojka. V sumári štatistického spracovania bolo vysielanie Slovenskej televízie
spracované samostatne ako verejnoprávne vysielanie.
Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o časovom rozsahu
a územnom dosahu televíznej programovej služby, 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, ako aj údaje o osobách zabezpečujúcich vysielanie a type prenosu
signálu alebo forme vysielania televíznych programových služieb.
Údaje o televíznom vysielaní v Slovenskej republike za rok 2010 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 2010 bolo v Slovenskej republike
odvysielaných 770 750 hodín televíznych programov, z ktorých však bolo 338 440 hodín textových informácií
lokálnych televíznych programových služieb. Z programových typov najvyššie zastúpenie mala publicistika –
98 521 hodín a spravodajstvo – 85 168 hodín, nasledovali dramatické programy – 29 622 hodín, programy
pre deti a mládež – 20 043 hodín, dokumentárne programy – 14 967 hodín a hudobno-zábavné programy –
14 906 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do vysielania televíznych programových služieb
v celkovom rozsahu 131 057 hodín, z ktorých 48 842 hodín predstavovalo vysielanie reklamy. Slovenská
televízia odvysielala v roku 2010 celkovo 21 889 hodín programu. Najvyššie zastúpenie mali dramatické
programy – 5 174 hodín, športové programy – 5 035 hodín a spravodajstvo a publicistika – 4 005 hodín,
programy pre deti a mládež boli odvysielané v rozsahu 883 hodín. Doplnkové vysielanie bolo zaradené do
vysielania Slovenskej televízie v celkovom rozsahu 2 030 hodín, z ktorých 98 hodín predstavovalo vysielanie
reklamy a 492 hodín vysielanie telenákupu.
2.

Televízna programová služba v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín

Národnostné vysielanie v roku 2010 zabezpečovala v zmysle zákona Slovenská televízia, ale aj
niektorí držitelia licencie na televízne vysielanie. Spolu bolo odvysielaných 24 970 hodín programu v
jazykoch národnostných menšín, najvyššie zastúpenie malo vysielanie v maďarskom jazyku. V nemeckom
jazyku bolo odvysielaných 4 015 hodín, v českom 571 a v rómskom 47 hodín programu.
3.

Vysielanie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

V roku 2010 bolo celkovo odvysielaných 6 564 hodín programu pre znevýhodnené skupiny
obyvateľstva, z ktorých najvyššie zastúpenie mala verejnoprávna Slovenská televízia, a to 586 hodín
programu v posunkovej reči, 5 738 hodín programu so skrytými titulkami a 240 hodín programu s otvorenými
titulkami.

Ochrana maloletých
V roku 2010 bolo z celkového rozsahu vysielania - 770 750 hodín televíznych programov 64 184 hodín
programov označených symbolmi jednotného systému označovania. Z nich najvyššie zastúpenie mali
programy nevhodné do 12 rokov – 37 232 hodín, nasledovali programy nevhodné do 15 rokov – 11 640
hodín, programy nevhodné a neprístupné do 18 rokov – 4 605 hodín a programy nevhodné do 7 rokov
v zastúpení 966 hodín. Z programov určených pre maloletých do 12 rokov bolo 388 hodín označených
symbolom macíka. Ako výchovno-vzdelávacie bolo označených 9 353 hodín programu.
4.

Osoby zabezpečujúce vysielanie

Programy jednotlivých televíznych programových služieb tvorilo a vyrábalo v roku 2010 v Slovenskej
republike 2 704 osôb, z ktorých bolo 1 037 žien. Program Slovenskej televízie tvorilo a vyrábalo 1 044 osôb,
z ktorých bolo 405 žien.
5.

Typ prenosu

Signál televíznych programových služieb bol šírený všetkými formami prenosu (terestriálne, satelitom,
prostredníctvom káblových rozvodov), v roku 2010 bolo v digitálnej forme vysielaných už 15
a prostredníctvom internetu sprístupnených 35 televíznych programových služieb.
Oproti posledným rokom, kedy vývoj televízneho vysielania v Slovenskej republike vo vzťahu k počtu
televíznych programových služieb nezaznamenával výraznejšie zmeny, do začiatku roku 2010 ukončilo
vysielanie osem televíznych programových služieb. Každoročne sa síce mierne zvyšuje počet držiteľov na
televízne vysielanie, charakter a programová štruktúra ponúkaných programových služieb sa podstatne
nemení a v roku 2010 bolo však viac televíznych programových služieb, ktoré ukončili vysielanie ako tých,
ktoré by ho začali (z tých, ktorým bola udelená licencia).
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