
       
DODATOK  č. 2  MK - 52/10/M  na rok 2011  

k Zmluve č. MK – 78/09/M 
o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania 

na  roky 2010 – 2014 
 

uzatvorenej podľa § 21a zákona č.619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších 
predpisov dňa  21. decembra 2009 (ďalej len „zmluva“) 

 
medzi 

 
I. Slovenská republika 

zastúpená:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
sídlo:   Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 
IČO:                      00 165 182 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
výdavkový účet:   7000071652/8180 
príjmový účet:      7000071599/8180 
depozitný účet:     7000071687/8180 
 

       zastúpené:               Daniel Krajcer 
                                                  minister kultúry 
 

(ďalej len „štát“)  
 
II. Slovenský rozhlas 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo:  
28/B, 
sídlo:   Mýtna č. 1, 817 55 Bratislava 
IČO:   00 167 355 
DIČ:   2020295398 
IČ DPH:   SK2020295398 
bankové spojenie:  Tatra banka, a. s., č. účtu: 2921708838/1100 
zastúpený:   PhDr. Miloslava Zemková 
    generálna riaditeľka 

 
(ďalej len „Slovenský rozhlas“) 

 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 



2 
 

 
Čl. I 

Predmet dodatku 
 

Predmetom tohto dodatku, s výnimkou časti „A“, je určenie rozsahu a povahy vzájomných 
záväzkov na rok 2011 vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré si zmluvné strany dohodli nasledovne: 

 
 
 

Časť „ A “  
 

predpokladaná štruktúra využitia finančných prostriedkov Slovenského       
rozhlasu získaných podľa § 21 písm. a) a c) až i) zákona č. 619/2003 Z. z. 

o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov 
v zmysle čl. I ods. 2 zmluvy  

 
Táto časť má informatívny charakter, nie je predmetom plnenia záväzku vyplývajúceho zo 
zmluvy.  
 
 
 
Odhadované príjmy Slovenského rozhlasu na rok 2011 podľa § 21 písm. a) a c) až i) 
zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov: 
 

25 010 000  Eur 
 
 
 
 
Použitie finančných prostriedkov získaných podľa § 21 písm. a) a c) až i) zákona č. 
619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov v roku 2011 : 

Výška predpokladaných finančných prostried-
kov, ktoré sa použijú na prevádzkové náklady 
 

 
 

10 311 740 Eur 
 
 
 
 
 

Výška predpokladaných finančných prostried-
kov, ktoré sa použijú na zabezpečenie služby 
verejnosti  
(príprava, výroba a realizácia programov) 
 

8 220 810 Eur 
 

Výška predpokladaných finančných prostried-
kov, ktoré sa použijú na vysielače a  technické 
zabezpečenie vysielania 
 

6 477 450 Eur 
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Použitie finančných prostriedkov získaných podľa § 21 písm. a) a c) až i) zákona č. 
619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov na zabezpečenie služby 
verejnosti (príprava, výroba a realizácia programov): 
 
 Počet hodín vysielania Predpokladané náklady  

v Eur 
Programy vo verejnom záujme podľa 
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov 
v programových službách Rádio 
Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Patria  

26 321 7 387 178 

Vysielanie  programových služieb Rádio 
Klasika, Rádio Litera, Rádio Junior 

26 280 96 700 

Doplnkové vysielanie 7 800 736 932 
Spolu                            60 401 8 220 810 
 
 
 
 
 
 
Programy vo verejnom záujme podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov v 
jednotlivých programových  službách: 
 
Programová služba Počet hodín 

vysielania 
Z toho podiel 

premiér v 
percentách 

Predpokladané náklady 
 v Eur 

Rádio Slovensko 6 288 71,0 2 319 573 
Rádio Regina 5 598 48,4 2 326 275 
Rádio Devín 5 424 47,5 1 595 630 
Rádio_FM 4 154 82,9 530 500 
Rádio Patria 4 857  82,3 615 200 
Spolu  26 321              66,4 7 387 178 
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Časť „ B “  
 

špecifikácia programového záväzku Slovenského rozhlasu 
 

v zmysle čl. I ods. 2 zmluvy  
 

 

Programová 
služba 

Počet 
hodín 

vysielania 

Počet 
programov 

Predpokladané náklady na uskutočnenie 
programov, v Eur 

celkové 
náklady 

príspevok 
štátu podiel SRo 

Rádio Slovensko 605 1 273 630735 376 691 254 044 
Rádio Regina 922 1 360 816 874 429 809 387 065 
Rádio Devín 2 986  3 783 2 415 826  1 161 636 1 254 190 
Rádio_FM 804 2 577 435 700 97 936  337 764 
Rádio Patria 225 518 228 386 133928 94 458 
Spolu 5 542 9 511 4 527 521 2 200 000 2 327 521  
 
 
Slovenský rozhlas sa zaväzuje vyrobiť 9 511 vybraných pôvodných programov vo verejnom 
záujme a prvýkrát ich terestriálne odvysielať v programovej službe Rádio Slovensko, Rádio 
Regina, Rádio Devín, Rádio_FM alebo Rádio Patria, ktorých vysielateľom je  Slovenský rozhlas, 
v plánovanom objeme 5 542 hodín vysielania, ktoré tvoria 14 % z celkového počtu hodín 
terestriálneho vysielania Slovenského rozhlasu v uvedených programových službách, 
s príspevkom štátu vo výške 2 200 000 Eur na priame náklady. Počet a rozsah pôvodných 
programov vo verejnom záujme, v členení podľa programových služieb Slovenského rozhlasu 
s uvedením jednotlivých programových typov a prehľad predpokladaných nákladov na ich 
uskutočnenie v jednotlivých programových službách Slovenského rozhlasu sú uvedené v Prílohe 
č.1. Celkové predpokladané náklady na uskutočnenie týchto programov vo verejnom záujme sú 
vo výške  4 527 521 Eur, Slovenský rozhlas sa na nich bude podieľať sumou 2 327 521  Eur. 

 
 

 
Časť „ C “  

 
špecifikácia záväzku Slovenského rozhlasu uskutočniť účelové investičné 

projekty 
 

v zmysle čl. I ods. 2 zmluvy 
 

Slovenský rozhlas sa zaväzuje uskutočniť účelové investičné projekty v tomto rozsahu: 
 

1. Digitálne záznamové a prenosové vozidlo strednej veľkosti (do 7,5 t) 
Digitálne prenosové vozidlo bude slúžiť na záznam a vysielanie rozsiahlych kultúrnych 
podujatí ako sú festivaly ľudovej  a populárnej hudby, podujatia klasickej hudby 
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(Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské jazzové dni a podobne), literárne, literárno-
dramatické a literárno-hudobné predstavenia. Ide o náhradu doterajšieho zastaralého vozidla 
LIAZ, vyrobeného v 80-tych rokoch 20-teho storočia. 
Financovanie: 
Príspevok štátu:  300 000 Eur 
Rozpočet SRo:   50 000 Eur 
 

2. Digitálny centrálny prepojovač, dátové centrum a centrálny dispečing – fáza 1 
Súčasný centrálny prepojovač bol budovaný ako súčasť budovy Slovenského rozhlasu na 
Mýtnej 1 v Bratislave. Jeho prevádzka je za hranicou morálnej a technologickej životnosti. 
Nový centrálny prepojovač je budovaný na báze  LiveWire  ako nadstavba sieťovej 
technológie Ethernet. Súčasťou prepojovača bude aj nové dátové centrum (nový centrálny 
switch počítačovej siete, záložné úložisko dát a záložný zdroj) a centrálny dispečing 
Slovenského rozhlasu. Financovanie: 
Príspevok štátu:  400 000 Eur 
Rozpočet SRo: 200 000 Eur 

 
3. Centrálny depozit archívu SRo, fonotéky a zákonný depozitár - fáza 1 

Slovenský rozhlas plní úlohu zákonného depozitára (zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach 
evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a 
zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z.z.) a archív Slovenského rozhlasu je ako 
špecializovaný verejný archív súčasťou sústavy verejných archívov (zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) - 
archívne dokumenty v ňom sú súčasťou archívneho a kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky. Napriek tomu Slovenský rozhlas nemá vyhovujúce priestorové a technologické 
vybavenie na plnenie týchto povinností (ide najmä o vlhkosť a požiarnu bezpečnosť 
v súčasných priestoroch depozitov). 
Centrálny depozit bude vybudovaný v nevyužívaných priestoroch v prvom podzemnom 
podlaží pod hlavnou budovou (terajšie nepoužívané strihové pracoviská a depozity správy 
budov). Bude vybavený posuvnými regálmi, odvlhčovacími jednotkami, potrebným 
chladením, deratizačnou jednotkou a automatickým hasiacim systémom.  
Financovanie: 
Príspevok štátu:  100 000 Eur 
Rozpočet SRo: 200 000 Eur 

 
  
 
 

Časť „ D “  
 

špecifikácia záväzku Slovenského rozhlasu zabezpečiť vysielanie do 
zahraničia na rok 2011 
v zmysle čl. I ods. 2 zmluvy  

 
V súlade s § 21a  zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších 

predpisov a na základe zmluvy sa Slovenský rozhlas zaväzuje zabezpečiť vysielanie do 
zahraničia v súlade s nižšie uvedenou špecifikáciou  
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- kultúrnych a informačných programov vysielaných v rámci rozhlasovej programovej 
služby Radio Slovakia International a 

- jednotlivých nákladových položiek úhrady za vysielanie do zahraničia. 
 

 
I. Špecifikácia kultúrnych a informačných programov vysielaných v rámci rozhlasovej 

programovej služby Radio Slovakia International 
 
Názov rozhlasovej programovej služby: Radio Slovakia International (RSI) 

 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas 

 
Spôsob šírenia rozhlasovej programovej služby: vysielanie  prostredníctvom satelitu 
a vysielanie prostredníctvom internetu.   

 
Základná charakteristika rozhlasovej programovej služby: rozhlasová programová služba 
Slovenského rozhlasu vysielaná v súlade s § 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 619/2003 Z. z. o 
Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov v rámci jeho hlavnej činnosti, zložená z 
kultúrnych a informačných programov určených poslucháčom v zahraničí 

 
Špecifikácia kultúrnych a informačných programov: kultúrne a informačné programy, ktoré 

a) poskytujú nestranné, overené, neskreslené a aktuálne informácie o politickom, 
hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a spoločenskom dianí v Slovenskej republike, 

b) propagujú Slovenskú republiku a jej zahraničnú politiku v zahraničí, 
c) informujú o aktivitách  Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v Európskej  únii, 

Rade Európy a ďalších medzinárodných organizáciách, 
d) prezentujú slovenskú kultúru vrátane kultúry národnostných menšín a etnických skupín 

žijúcich na území Slovenskej republiky, 
e) poskytujú informácie z oblasti hospodárstva, podnikania a ekonomického rozvoja 

regiónov Slovenskej republiky, 
f) propagujú rozvoj cestovného ruchu a služieb v kontexte historického, kultúrneho 

a prírodného dedičstva Slovenskej republiky, 
g) prispievajú k udržaniu národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov 

žijúcich v zahraničí a upevňujú väzby medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou 
republikou. 
 

Jazyk vysielania programov: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky  
Periodicita vysielania programov: denne 
Rozsah vysielania programov: 30 min./denne v každej jazykovej mutácii
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II. Špecifikácia predpokladaných nákladových položiek úhrady za vysielanie do 

zahraničia 
 

 
Náklady Suma v Eur 

Spotreba materiálu 52 196 

Spotreba elektrickej energie 60 586 

Spotreba vody 4 628 

Spotreba tepla 66 743 

Cestovné 8 000 

Reprezentácia 166 

Ostatné služby 217 798 

v tom:  

náklady na vysielacie služby 15 169 

poplatky ochranným zväzom 20 026 

honorárové náklady 15 100 

poplatky za satelit 60 000 

poplatky za internet 6 000 

správa nehnuteľnosti 31 805 

ochrana objektov 18 859 

poštovné 3 981 

telefón 8 960 
poplatky za agentúrne          

spravodajstvo 11 434 

stočné 6 175 
ďalšie náklady na služby       

(inštalácia softvéru, účastnícke 
poplatky a iné) 20 289 

Mzdy a zákonné soc. poistenie 584 438 

Iné osobné náklady 996 

Doplnkové dôch. sporenie 929 

Zákonné sociálne náklady 3 320 

Ostatné náklady 200 

Náklady spolu 1 000 000 
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Časť „E“  
 

špecifikácia finančného záväzku štátu na rok 2011 
v zmysle čl. I ods. 2 zmluvy  

 
 

V súlade s § 21a  zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov 
a na základe zmluvy sa štát zaväzuje poskytnúť Slovenskému rozhlasu príspevok zo štátneho 
rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte vo výške:  

 
 

 2 200 000,- Eur 
 

na úhradu priamych nákladov spojených s uskutočnením pôvodných programov vo 
verejnom záujme, v typovo dohodnutom rozsahu uvedenom v časti „B“ tohto dodatku 
a v prílohe č. 1 k tomuto dodatku,  
 
 

800 000,- Eur 
 
na úhradu  kapitálových výdavkov spojených s uskutočnením účelových investičných 
projektov  v rozsahu uvedenom v časti „C“ tohto dodatku 
 
 
 

a  1 000 000,- Eur 
 

na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vysielania do zahraničia v rozsahu 
uvedenom v časti „D“ tohto dodatku. 

 
 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
 
2.  Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
štyri rovnopisy. Prílohy k tomuto dodatku sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
 
3.  Tento dodatok je možné dopĺňať alebo meniť výhradne písomnou formou, pričom doplnenia 
a zmeny sa po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou 
tohto dodatku. 
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4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia 
s ním, uzatvorili ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
5.   Účinnosť tohto dodatku je od 1. januára 2011  do 31. decembra 2011. 

 
 
 
 
 

                                                                      



Príloha č. 1 

 

 

 

 

k Dodatku č. 2 MK - ...../10/MK na rok 2011 k Zmluve č. MK-78/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti 
rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014  



príspevok 

štátu
podiel SRo Spolu

Rozprávková hra dramatický tvar určený deťom predškolského a školského veku 4 55 220

Slovenské rody
dramatické situácie zo života historických osobností 

slovenského kultúrneho, spoločenského, politického a 

umeleckého života

15 30 450

Rozhlasový sitkom seriálová situačná komédia zo súčasnosti 44 25 1100

Rozhlasová hra dramatický žáner - pôvodný, adaptácia, dramatizácia 5 90 450

Rozhlasová minidráma krátkominutážne dramatické programy 20 10 200

88 2420 16940 185240

Espreso magazín o zlatej ére slovenskej a českej populárnej hudby 150 30 4500

Nevydané neslýchané hudobná relácia o začínajúcich kapelách 25 30 750

Túto hudbu mám rád
hudobno - slovný magazín, v ktorom známe osobnosti hovoria 

o ich obľúbenej hudbe
40 60 2400

Zvonkohra program o príťažlivosti hudby pre najmenších poslucháčov 26 25 650

241 8300

Fíčer umelecký dokument mapujúci spoločenské dianie 15 55 825

15 825

Rádio Slovensko

168300

17340 58100 75440

11175 5775 16950

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Programový typ Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov v 

roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Predpokladaná 

minutáž prvého 

odvysielania v 

roku 2011

spolu
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príspevok 

štátu
podiel SRo Spolu

Rádio Slovensko

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Programový typ Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov v 

roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Predpokladaná 

minutáž prvého 

odvysielania v 

roku 2011

Bibliotéka verejné nahrávky na knižnom veľtrhu 2 55 110

Čítanie na piatok pravidelné stretnutia s dielami domácej aj svetovej literatúry 20 30 600

Nočná pyramída nočná talkshow so zdravotníckou tematikou 52 90 4680

Pálenica zábavný program 50 30 1500

Panpuloni program pre deti 10 25 250

Čítanie dnes letí program pre deti o knihách 13 25 325

Čítanie na pokračovanie
nekomentované čítanie z prozaických diel slovenskej a svetovej 

literatúry
80 30 2400

Zábavník
pôvodné humoristicko-satirické pásmo na spríjemnenie 

nedeľného predpoludnia
40 55 2200

Humoristický program verejná nahrávka na festivale GAGy 2011 2 55 110

Zrkadlenie
publicistický kultúrny magazín o profesionálnom umení a 

umelcoch 
96 55 5280

Kresťanská nedeľa priamy prenos nedeľných služieb Božích 52 60 3120

Cesty
magazín pre veriacich a neveriacich, ktorí hľadajú duchovnú 

cestu životom
48 55 2640

Sviatočný náboženský  

program publicistický program vysielaný počas sviatkov 5 30 150

Sviatočné omše a evanjel. 

služby Božie priamy prenos zo sviatočných omší, bohoslužieb 3 90 270

V inej koži

krátky literárny útvar založený na zámene osôb - svojrázny 

fejtón 200 3 600

Zamyslenie na dnešný deň úvaha o živote s duchovným rozmerom 256 2 512

929 24747

36292

t.j. hodín

605

630735

179876 173229 353105

1273Celkom Rádio Slovensko 376691 254044

spolu
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príspevok 

štátu
Podiel SRo Spolu

Krátka dráma
rozhlasové spracovanie rozsahom aj obsahom 

jednoduchšieho dramatického textu
10 25 250

Rozhlasová hra rozhlasové spracovanie dramatického textu 5 55 275

Rozhlasová hra pre mládež
rozhlasová hra určená pre poslucháčov vo veku 12-18 

rokov
4 55 220

Rozprávková hra
pôvodný dramatický text alebo dramatizácia literárnej 

predlohy pre deti
4 55 220

Seriál na nedeľu

cyklus krátkych dramatických útvarov na pokračovanie, 

zameraný hlavne na poslucháčsky obľúbené žánre (krimi 

apod.)

8 55 440

31 1405

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Rádio Devín
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119230 9835 129065spolu

Programový 

typ
Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu
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príspevok 

štátu
Podiel SRo Spolu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Rádio Devín

Programový 

typ
Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Aeterna musica hudobno-slovná relácia o starej hudbe 44 55 2420

Akcenty - rezonancie
hudobná publicistika o aktuálnom dianí v slovenskej 

hudobnej kultúre 
44 55 2420

Ars musica
hudobno-publicistická relácia: rozhovory o hudbe, reflexie 

a klasická hudba rozličných štýlových období dejín hudby
265 118 31270

Art rock
hudobno-slovná relácia zameraná na vplyv klasického 

symfonizmu v rockovej hudbe
44 55 2420

Big Beat
hudobno-slovná relácia o bigbíte a jeho vplyvoch na 

životný štýl
44 55 2420

Bluesnenie hudobno.slovný program o metamorfózach blues 44 55 2420

Bonsai hudobno-zvuková experimentálna interpretácia poézie 25 5 125

Čo dnes počúva
hudobná rubrika o konkrétnom hudobnom diele, 

skladateľovi,interpretovi alebo hudobnom jave  
265 15 3975

Ex tempore program o aktuálnej akustickej tvorbe a nových médiách 44 55 2420

Folkfórum
hudobno-slovný program zameraný na aktuálne dianie v 

oblasti folku.
44 55 2420

Hot Music
kompilované hudobné pásmo z muzikálovej, operetnej a 

filmovej hudby
44 30 1320

Hrá SOSR koncertná dramaturgia zostavená z nahrávok SOSR 53 55 2915

Hudba kontinentov
hudobno-slovná relácia o etnickej hudbye a jej prienikoch 

do všetkých existujúcich hudobných žánrov
44 55 2420

Hudobný fíčer umelecko-dokumentárny program venovaný hudbe 10 55 550

Hudobný večer Rádia Devín koncert z aktuálnej produkcie aj archívu SOSR 30 150 4500

Jazz hudobno-slovný program o jazzovej hudbe 265 20 5300

Jazzový klub hudobno-slovný program o rozličných podobách jazzu 44 55 2420

Koncert na Devíne 
prenosy a záznamy koncertných podujatí z členských 

krajín Európskej vysielacej únie aj zo zámoria
53 120 6360

Musica sacra koncert liturgickej a organovej hudby 53 55 2915

Musica slovaca
koncertný program zameraný na prezentáciu slovenskej 

tvorby
265 55 14575

Mytológia hudby
hudobno-slovná relácia venovaná hľadaniu súvislostí 

medzi svetovou mytológiou a hudobnosťou človeka
10 55 550
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príspevok 

štátu
Podiel SRo Spolu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Rádio Devín

Programový 

typ
Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Nedeľné matiné

Nedeľné hudobné matiné ponúka poslucháčovi komornú aj 

symfonickú hudbu rôznych období (od baroka po prvú 

polovicu 20. storočia). V rámci tejto relácie odznejú 

priamym prenosom aj koncerty cyklu "Organových 

koncertov pod pyramídou", ktoré naživo moderuje 

redaktor.

53 90 4770

Operný večer 
veľkorysý priestor pre priaznivcov opery a hudobného 

divadla v jeho rôznych formách a premenách
53 240 12720

Poludňajší koncert
hudobná koncertná dramaturgia, koncertná zostava diel 

klasickej svetovej tvorby   
265 50 13250

Rodostrom
pásmo o ľudovej hudobnej kultúre (konkrétnych zvykoch a 

piesniach).
10 55 550

Stretnutie nad partitúrou
fórum na prezentáciu hodnôt, ktoré vznkajú a sú uvádzané 

na festivaloch súčasnej hudby
10 55 550

Śtúdio mladých
záznam koncertu mladých skladateľov a interpretov, 

následná diskusia s účinkujúcimi 
44 55 2420

Šansón z histórie aj súčasnosti šansónu 44 30 1320

Zvonkohra

hudobno-publicistická relácia venovaná detskému 

poslucháčovi. Interaktívnou formou približujúca svet 

hudby

44 25 1100

Alternative XL

hudobno-slovná relácia, ktorá sa zaoberá sa aktuálnymi 

svetovými, ale aj domácimi hudobnými titulmi z oblasti 

alternatívnej populárnej hudby

44 55 2420

Na hrane

cyklus programov mapujúci produkciu hudobných 

zoskupení, ktorých tvorba je zaraďovaná do medzižánrovej 

sféry rockovej hudby

44 55 2420

Samé dobré veci

hudobný program zaoberajúci sa novinkami, aktuálnymi 

titulmi svetovej a domácej experimentálnej hudobnej 

tvorby

44 55 2420

2389 140075
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Podiel SRo Spolu

Predpoklada
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Rádio Devín

Programový 
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Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Genius loci

umelecko-dokumentárne pásmo o miestach so silnou 

atmosférou, históriou, literárnym odrazom a 

nespochybniteľnou hodnotou prírodného skvostu

8 55 440

Ľudia, fakty, udalosti
cyklus umelecko-publicistických profilov o významných 

Slovákoch
10 55 550

Osemdesiate
cyklus tematizujúci významné domáce literárne počiny z 

dekády 80. rokov 20. storočia
8 55 440

Thespidova kára profily významných slovenských divadelných tvorcov 8 55 440

spolu 34 1870 17440 13090 30530U
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príspevok 

štátu
Podiel SRo Spolu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Rádio Devín

Programový 

typ
Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Laboratórium

cyklický program o vede a technike, predstavenie  

osobností, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj a činnosť 

slovenskej vedy doma i vo svete

10 30 300

Osobnosti vedy
publicistické pásmo o osobnostiach slovenskej aj svetovej 

vedy
10 30 300

Rubikon magazín o spoločenských vedách 44 25 1100

Slovo pre veriacich a neveriacich nedeľný duchovný magazín 44 30 1320

Solárium
program o svete vedy, o vedeckých objavoch, výskumoch 

a úspechoch našej a svetovej vedy
10 30 300

Bibliotéka knižný veľtrh a literárny festival 6 55 330

Európske hlavné mesto kultúry medzinárodný festival aktuálnej kultúry 12 55 660

Kremnické Gagy európsky festival humoru a satiry 10 55 550

Abeceda svetového humoru

umelecko-náučný cyklus mapujúci v abecednom poradí 

najdôležitejších autorov humoristickej a satirickej 

literatúry s ukážkami z diel

8 55 440

Autor na dnes
cyklus edukatívne ladených portrétov spisovateľov, určený 

najmä stredoškolákom
30 15 450

Božské uzly komentované pásmo poézie na nedeľné poludnie 22 20 440

Čítanie na pokračovanie
nekomentované čítanie z prozaických diel slovenskej 

i svetovej literatúry
100 30 3000

Čítanie na pokračovanie pre deti
nekomentované čítanie z prozaických diel slovenskej 

i svetovej literatúry určené detským poslucháčom
50 30 1500

Diktát na Devíne
cyklus vysvetľujúci mierne zábavnou formou zaujímavé 

javy slovenského pravopisu
8 30 240

Dvojitý zásah
paralelne vedený rozhovor na aktuálnu literárnu tému zo 

slovenskej alebo svetovej literatúry
8 30 240

Esej krátky literárny útvar s filozofickým podtextom 50 15 750

Európska literatúra
cyklus, mapujúci súčasnú európsku literatúru, pričom ju 

zároveň "konfrontuje" s jej históriou
8 55 440

Fejtón/Glosa
krátke vtipné zamyslenie na aktuálnu tému od 

renomovaných slovenských autorov
140 10 1400

Fokus: alternatívy publicistický cyklus o alternatívnych životných štýloch 40 25 1000

Fokus: divadlo publicistický cyklus o divadle 40 25 1000
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príspevok 

štátu
Podiel SRo Spolu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Rádio Devín

Programový 

typ
Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Fokus: film publicistický cyklus o filme 40 25 1000

Fokus: výtvarné umenie publicistický cyklus o výtvarnom umení 40 25 1000

Historia magistra vitae moderovaná diskusia s historikmi a politológmi 8 55 440

Hrady a zámky Slovenska
cyklický program s ambíciou mapovať najzaujímavejšie 

historické pamiatky Slovenska
8 55 440

Kapitoly z dejín drámy
cyklické pásmo venované dejinám divadla - populárno-

náučný text podporený krátkymi ukážkami
8 55 440

Keď hudba rozpráva
seriál rozprávok prameniacich z hudobných diel  tzv. 

programovej hudby
10 15 150

Literárny zápisník verejný čitateľský denník 20 25 500

Nobelova cena za literatúru
galéria nositeľov prestížneho ocenenia vo forme 

dokumentov o ich živote a diel
8 55 440

Otvorené okná
pásmo o súčasnej svetovej literatúre, spojené s ukážkami 

a rozhovormi o nich
8 55 440

Parnas

cyklus kompletných čítaní z velikánov svetovej a 

slovenskej klasiky a následnými komentármi popredných 

slovenských odborníkov

60 25 1500

Poetologický slovník
cyklus edukatívnych programov vysvetľujúcich 

poetologické pojmy najmä pre potreby študentov
20 15 300

Príbehy obrazov
umelecko-dokumentárne pásmo o vzniku a následnej 

histórii slávnych obrazov
8 55 440

Ranníček cyklus monologických rozprávok pre deti 15 10 150

Slovenská/Svetová čítanka
cyklus krátkych čítaných ukážok zo svetovej a slovenskej 

literatúry
80 15 1200

Slovník výtvarného umenia cyklus edukatívnych programov vysvetľujúcich pojmy z 

výtvarného umenia najmä pre potreby študentov
30 15 450

Sociologický slovník
cyklus edukatívnych programov vysvetľujúcich pojmy z 

oblasti sociológie najmä pre potreby študentov
30 15 450

Spisovateľ na cestách
komentované čítanie z cestopisov slovenských 

spisovateľov
10 25 250

Súčasná slovenská poézia
literárno-teoretické state o najzaujímavejších počinoch v 

súčasnej slovenskej poézii
8 25 200

Súčasná slovenská próza
literárno-teoretické state o najzaujímavejších počinoch v 

súčasnej slovenskej próze
8 25 200
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príspevok 

štátu
Podiel SRo Spolu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z toho

Rádio Devín

Programový 

typ
Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Súčasné svetové divadlo
cyklus venovaný najsúčasnejším trendom vo svetovom 

divadelnom dianí
8 55 440

Takí sú rozhlasáci profily významných tvorcov z histórie SRo 8 25 200

Teatrologický slovník
cyklus edukatívnych programov vysvetľujúcich pojmy z 

oblasti divadla najmä pre potreby študentov
30 15 450

Veľké príbehy ľudstva
malé stretnutia s mytológiami rôznych národov určené pre 

deti
10 15 150

Verše poézia interpretovaná poprednými slovenskými recitátormi 100 5 500

Babylon
mesačník o umení a spoločnosti cez prizmu 

multilingualizmu a multikulturalizmu
10 55 550

Europódium
program, ktorý mapuje spoločenské dianie v Európe 

prihliadnuc na kultúru
10 55 550

Medzi portálmi rozhovory s divadelníkmi 10 55 550

Stredná Európa
program zameraný na aktuálne dianie i históriu v 

stredoeurópskom regióne
10 55 550

Susedia
program zameraný na našich bezprostredných susedov, 

hlavne na krajiny V4
10 55 550

Útrapy z rozumu

rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ich postrehy a 

názory na témy, ktoré ovplyvnili ich život i vnímanie 

umenia a kultúry

10 30 300

Večer na tému
rozhovor s hosťom na aktuálnu tému zo spoločenskej 

oblasti
44 120 5280

1329 35820

179170

t.j. hodín

2986

2415826

301642 250740 552382spolu

Celkom Rádio Devín 3783 1161636 1254190
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príspevok 
štátu

podiel SRo Spolu

Králikovci dlhodobý seriál 43 30 1290

Rozhlasová hra rozhlasová hra rodinného typu 5 60 300

Rozhlasoví bakalári príbehy na základe listov poslucháčov 30 30 900

Vstali sme z popola cyklus  skutočných príbehov minulého režimu 40 30 1200

Rozprávková hra rozhlasová rozprávková hra 2 60 120

120 210 3810

Názov programu Anotácia a charakteristika programu
Počet 

programov v 
roku 2011

Minutáž 
jedného 

programu

Rádio Regina

Programový typ

D
ra

m
a

tic
ký

 p
ro

gr
a

m
Predpokladané celkové náklady v 

Eur, z tohoPredpokladaná 
minutáž prvého 
odvysielania v 

roku 2011

135690 26670 162360spolu
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príspevok 
štátu

podiel SRo Spolu

Názov programu Anotácia a charakteristika programu
Počet 

programov v 
roku 2011

Minutáž 
jedného 

programu

Rádio Regina

Programový typ

Predpokladané celkové náklady v 
Eur, z tohoPredpokladaná 

minutáž prvého 
odvysielania v 

roku 2011

Folklórne leto s Rádiom Regina priame prenosy z festivalov 7 60 420

Klenotnica ľudovej hudby hudobno-slovná relácia s ľudovou hudbou 45 60 2700

Hudobné mosty pestré hudobné štýly a žánre na každý deň 170 45 7650

Kapela hraj hudobno-slovná relácia s dychovou hudbou 29 60 1740

Malá veľká hudba relácia o rôznych podobách vážnej hudby 48 60 2880

20 z 200 - koncert koncert z finálových piesní 1 120 120

Grand Prix Svetozára Stračinu medzinárodý festival folklórnej hudby 1 90 90

Nedeľné ráno s Rádiom Regina netradičná hudba popretkávaná tradičným slovom 43 50 2150

Hrajteže mi, hrajte verejné nahrávky koncertov ľudovej piesne 2 60 120

Vianočný koncert vianočný koncert 1 60 60

Košický zlatý poklad 27. ročník pesničkovej súťaže SRo 1 90 90

348 755 18020

Fíčer fíčer na nedeľné a sviatočné dni 5 50 250

Nedeľné reflexie úvahy o živote, tvorbe, mieste na tejto zemi 15 60 900

20 110 1150

Rodáci cyklus o rodných miestach významných slovenských osobností 19 15 285

Zvony nad krajinou zvukový miestopis Slovenska 43 60 2580

62 75 2865

16800 8050 24850spolu

13525 20055 33580spolu
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príspevok 
štátu

podiel SRo Spolu

Názov programu Anotácia a charakteristika programu
Počet 

programov v 
roku 2011

Minutáž 
jedného 

programu

Rádio Regina

Programový typ

Predpokladané celkové náklady v 
Eur, z tohoPredpokladaná 

minutáž prvého 
odvysielania v 

roku 2011

Dotyky magazín o živote ľudí so zdravotným znevýhodnením 42 30 1260

Halabala publicistická relácia pre deti 52 45 2340

Portréty rozhlasový profil osobnosti v regióne 42 30 1260

Stretnutia 
stretnutia s ľuďmi, ktorí našli na Slovensku svoj druhý domov 
doplnená hudbou z krajiny, alebo regiónu, v ktorom sa narodili 

133 60 7980

Pozvete nás ďalej? magazín o zaujímavých miestach a ľuďoch v regiónoch 220 30 6600

Čriepky literárne a inšpiratívne potulky Slovenskom 35 30 1050

Dobrú noc, deti! rozprávka pred spaním 50 15 750

Hrianky humor a satira v literatúre 15 30 450

Poetissimo o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí píšu básne 20 30 600

Poézia naživo verejné nahrávky poetických večerov 7 60 420

Rozprávka na sobotu rozprávka na sobotné ráno 10 15 150

zábavník zábavník 40 55 2200

Z duše úvaha na nedeľné ráno 50 5 250

Viera v živote úvahy a rozhovory o veciach medzi nebom a zemou 44 60 2640

Kalendár týždenník o výročiach osobností na Slovensku 50 30 1500

810 525 29450

55295
t.j. hodín

922
816874Celkom Rádio Regina 1360 429809 387065
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príspevok 

štátu

podiel 

SRo
Spolu

Sitkom vtipné nonsensové komentovanie súčasnosti 5 52 260

spolu 52 260

D2_FM
program o slovenskej a českej hudbe, ktorá stojí mimo hlavný prúd populárnej, 

komečnej hudby
120 52 6 240

Experimental_FM
program popularizujúci dianie v oblasti experimentálnej elektronickej hudby, 

približujúci filmovú hudbu a inovatívne hudobné postupy.
120 52 6 240

Hudobné správy_FM hudobné spravodajstvo, ktoré mapuje udalosti týkajúce sa hudby doma i vo svete 3 780 2 340

Music Education_FM
program predstavujúci súčasné hudobné žánre a talentovaných hudobníkov. Profily 

kultových umelcov i novátorov
4 52 208

Víkend_FM
tématický hudobný víkend zameraný na konkrétnu kapelu, hudobný štýl, obdobie, 

alebo rok v hudbe
4 520 2 080

Nová hudba, ktorej veríme pohľad na aktuálne hudobné trendy prichádzajúce zo zahraničia 120 208 24 960

Festival Pohoda projekt vysielania z festivalu Pohoda 720 1 720

Festivalové Rádio_FM
projekt vysielania, dramaturgického a technického zabezpečenia živých vysielaní z 

vybraných festivalov
240 5 1 200

Radio_Head Awards 2010
ceny za najlepšie hudobné počiny uplynulého roka (2010) na domácej scéne. Singel 

roka, album roka, nováčik roka, koncertná kapela roka ale aj cena kritikov
120 1 120

1 671 44 108

ArtInfo_FM program približujúci dianie na poli výtvarného, divadelného a audiovizuálneho umenia 3 150 450

Film_FM
Informácie o novinkách v kinách, o filmových festivaloch či filmových 

zaujímavostiach.
3 260 780

Fíčer_FM
aktuálna hudobná publicistika a exkluzívne autorské rozhovory s domácimi i  

zahraničnými umelcami
5 110 550

Kino_FM pohľad na program slovenských kín, filmové premiéry a udalosti súvisiace s filmom 3 208 624

Rockové verše preklady a umelecká interpretácia rockových textov 7 100 700

Stroj času_FM 
umelecko-publicistická montáž zo zvukových dokumentov obohatených o dobové 

reálie
30 26 780

854 3 884

48 252

t.j hodín:

804

Minutáž 

jedného 

programu 

Počet 

programov v 

roku 2011

Predpokladan

á minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku  2011

Dranatický 

program

Rádio_FM

Predpokladané celkové 

náklady v Eur, z toho

6240 1820 8060

Programový typ Názov programu Anotácia a charakteristika programu
H

u
d
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b

n
ý
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g
ra

m

61 860 308 756 370 616Spolu:
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ý

 p
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g
ra

m
 -

 

in
fo

rm
ač

n
ý

, 
n
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ý
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ý
, 

v
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k

o
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h

n
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k
ý

, 

zá
b
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n

ý

29 836 27 188 57 024Spolu:

Celkom Rádio_FM 2 577 97 936 337 764 435 700
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príspevok 

štátu

podiel 

SRo
Spolu

Rozhlasová hra
rozhlasové spracovanie pôvodného dramatického 

textu
3 55 165

Rozhlasová hra - dramatizácia úprava literárneho alebo divadelného textu 2 45 90

Rozhlasová hra pre mládež rozhlasová hra pre mládež v maďarskom jazyku 1 55 55

Rozprávka - dramatizovaná dramatický text pre detí a mládež 4 20 80

Verše
umelecký prednes poézie (v jazykoch národnostných 

menšín
130 3 390

140 780

Literárne okienko prehľad najnovších kníh a osobností  16 30 480

Osobnosti v rozhlase

program o osobnostiach kultúrneho života s využitím 

archívu 6 45 270

22 750

Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové 

náklady v Eur, z toho

Rádio Patria

D
ra

m
at

ic
k

ý
 p

ro
g

ra
m

31058 5460 36518spolu

Programový typ

U
m

el
ec

k
o

-

p
u

b
li

ci
ts

ti
ck

ý
 

p
ro

g
ra

m

9393 5250 14643spolu
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príspevok 

štátu

podiel 

SRo
Spolu

Názov programu Anotácia a charakteristika programu

Počet 

programov 

v roku 2011

Minutáž 

jedného 

programu

Predpoklada

ná minutáž 

prvého 

odvysielania 

v roku 2011

Predpokladané celkové 

náklady v Eur, z toho

Rádio Patria

Programový typ

Beseda kmotrovcov zábavník s dramatizovanými scénkami 10 45 450

Cesta k úspechu reportážne programy 26 26 676

Čítanie na pokračovanie

slovenskej i svetovej literatúry v jazyku 

národnostných menšín 10 30 300

Monologické rozprávky nedramatizované čítanie v maďarskom jazyku 52 8 416

Očami ženy veselo i vážne o ženskej problematike 40 56 2240

Predložka literárne aktuality 52 56 2912

Rómsky magazín zo života rómskej komunity 12 55 660

Rozprávka - monologická čítaná rozprávka pre deti a mládež 36 10 360

Svet kultúry pohľad na kultúrny život trochu inak 26 26 676

Svet vedy aktuality z vedeckého života 26 26 676

Svetlo cirkevný magazín 52 40 2080

Zábavník zábavný program 1 180 180

Zvony nad krajinou reportážne programy 13 26 338

spolu 356 11964

13494

t.j. hodín

225
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ý
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o
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n
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k
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b
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n
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93477 83748 177225

Celkom Rádio Patria 518 133928 94458 228386
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