
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 7 – 01 za rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú držitelia licencie na rozhlasové vysielanie v zmysle 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. 
 
Všetky údaje za sledované obdobie t.j. za kalendárny rok sa vypĺňajú v hodinách a v celých kladných 
číslach (s výnimkou 4. a 5. Modulu).   
 
Výraz „v tom“  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
 
Slovenský rozhlas (vysielateľ zo zákona) vypĺňa Ročný štatistický výkaz KULT 7-1 za každý  
programový okruh osobitne. 
  
 

1. 
MODUL 

ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA PODĽA TYPU PROGRAMU  
(bez vysielania do zahraničia t.j. mimo územia SR, nie však prostredníctvom 
internetu)              

 
Časový rozsah vysielania  (r. 1)  - v stĺpci 1 sa uvedie celkový počet hodín vysielania v sledovanom roku, bez 
zahraničného vysielania (2.Modul) na vlastných alebo prenajatých okruhoch, vysielacích pásmach a príslušných 
frekvenciách, poskytnutých káblových rozvodoch a pod. a bez ohľadu na to, či ide o programy vlastnej alebo 
cudzej produkcie, či prevzatý program.                       
 
Spravodajstvo (r. 2) - uvedie sa celkový počet hodín vysielania spravodajských programov ( denné spravodajstvo, 
komentáre k hlavným udalostiam, športové správy a informatívne programy o počasí, dopravný servis, ekonomický 
a kultúrny servis, prehľad tlače a pod.). 
 
Publicistika (r. 3) - uvedie sa  celkový počet hodín vysielania politickej publicistky a ostatnej publicistiky,  z ktorej 
sa ďalej uvedie počet hodín vysielania: 
            politickej publicistiky  (r. 4) politické diskusie, komentáre, profily politikov, interview a pod.;   
            ostatná publicistika (r. 5) občianska, spoločenská a investigatívna publicistika, besedy, magazín,   
            mozaika, medailón, komentáre mimo spravodajstva, glosa  a pod. 
 
Literárno-dramatické programy (r. 6) - uvedie sa celkový počet hodín vysielania rozhlasových hier a ostatných 
literárno-dramatických programov programov, z ktorých sa ďalej uvedie počet hodín vysielania: 
rozhlasových hier (r.7) a seriálov v premiérovom i reprízovom vysielaní pre dospelých a pre deti a mládež, 
z ktorých sa ďalej uvedie počet hodín vysielania: 
             premiér rozhlasových hier (r.8) uvedie sa počet premiér rozhlasových hier a seriálov  (pozor - nie hodín!) 
             tento riadok sa nezahŕňa do súčtu r. 7   
             rozhlasových hier pre deti a mládež (r.9) uvedie sa počet hodín vysielania rozprávok, rozhlasových hier  
             a seriálov v premiérovom i reprízovom vysielaní pre deti a mládež  
ostatných literárno-dramatických programov (r. 10) - literárno-dramatické pásma, poézia, umelecké pásma a 
pod.  
 
Programy pre deti a mládež mládež (r. 11) - uvedie sa počet hodín vysielania programov pre deti a mládež (bez 
rozhlasových hier pre deti a mládež), z ktorých sa ďalej uvedie počet hodín vysielania: 
publicistiky, vzdelávacích programov, zábavných programov, hudobných programov a náboženských 
programov pre deti a mládež. 
 
Vzdelávacie programy (r. 17) -  uvedie sa  počet hodín vysielania vzdelávacích programov a relácií, ktoré majú 
primárnu vzdelávaciu funkciu (jazykové a počítačové kurzy, záhradkárske, chovateľské a i.)   
 
Zábavné programy (r. 18) - uvedie sa počet hodín vysielania zábavy, hudobno-zábavných programov, talkshow, 
satiry, kvízov, súťaží a i.  
 
Hudobné programy (r. 19) - uvedie sa počet hodín vysielania prúdu hudby, hudobného profilu, hitparády, 
hudobného pásma, koncertov, hudobných programov vážnej hudby, opery, operety  a pod.;  
 
Náboženské programy (r. 20) - uvedie sa počet hodín vysielania prenosov z bohoslužieb, diskusií a iných 
programov venovaných cirkvám, náboženským témam, cirkevným sviatkom a pod..  
 
Športové programy (bez športových správ) (r. 21)  - uvedie sa počet hodín vysielania priamych prenosov 
z rôznych športových podujatí (Olympijské hry, majstrovstvá sveta, ligové prenosy,  motoristické magazíny) 
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a motoristických programov, vysielatelia regionálnych a lokálnych rozhlasových  staníc uvedú prenosy z miestneho 
futbalového zápasu a pod. 
 
Doplnkové vysielanie (r. 22) - uvedie sa celkový počet hodín vysielania doplnkového vysielania, z ktorého sa 
ďalej uvedie počet hodín vysielania: 
             reklamy (r. 23 ), 
             komerčných  programov (r. 24) - komerčné rozhovory,  komerčno-informačná publicistika a pod., 
             ostatných programov (r. 25) - oznamy, vlastná propagácia, oznam o správnom čase, časomiera,   
             ohlasovanie  programov. 
 
Ostatné neuvedené programy (r. 26) - uvedie sa počet hodín vysielania programov, ktoré nie je možné zahrnúť 
do vyššie uvedených programových typov (napr. prenosy a záznamy z Národnej rady SR, nekomentované prenosy 
z magistrátu a radnice, iné priame prenosy a i.).  
 
Programy vo verejnom záujme (r. 27) – z celkového počtu hodín vysielania rozhlasovej programovej služby sa  
uvedie sa počet hodín vysielania programov vo verejnom záujme, programov zameraných na uspokojovanie 
informačných a kultúrnych potrieb divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva (§ 3 písm. h/ 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).  Sú to najmä programy pre maloletých zamerané na vzdelávacie, výchovné a informačné 
účely, spravodajstvo, program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum, program, ktorý poskytuje právne 
a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, 
zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách, program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú 
kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory, program, ktorý prezentuje 
náboženskú činnosť, program, ktorý je určený skupinám občanov v sociálnej núdzi. 
 
Kontrolný  súčet (r. 99) – je súčtom všetkých údajov v riadkoch 1 - 26. 
 
 

2. 
MODUL 

VYSIELANIE DO ZAHRANIČIA PODĽA TYPU PROGRAMU A JAZYKA VYSIELANIA 
 

 
Uvádza sa rozsah vysielania pre poslucháčov v zahraničí (mimo územia SR) podľa typu programu a 
jednotlivých jazykov vysielania. V riadku 1 stĺpec 9 sa uvedie celkový počet hodín vysielania do zahraničia za 
sledovaný rok. Rozsah vysielania v jednotlivých jazykoch sa uvedie v členení podľa typu programu. Zahraničné 
vysielanie zahŕňa aj vysielanie v slovenskom jazyku pre krajanov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky 
(stĺpec 1).  
 
 

3. 
MODUL 

VYSIELANIE PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY PODĽA TYPU 
PROGRAMU A JAZYKA VYSIELANIA 
 

 
Vysielanie v  jazykoch  národnostných menšín a etnických skupín  - uvedie sa celkový počet odvysielaných 
hodín podľa typu programu a v jednotlivých jazykoch vysielania (vysielanie v jazyku národnostných menšín 
a etnických skupín je súčasťou údajov o rozsahu vysielania programovej služby v Module 1 v r. 1, stĺpec 1.).  
 
 

4. 
MODUL 

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY  

 
Osoby zabezpečujúce vysielanie rozhlasovej programovej služby -  uvádza sa priemerný evidenčný počet 
zamestnancov resp. iných osôb (na základe iného zmluvného vzťahu) ktorí sa podieľajú na vysielaní rozhlasovej 
programovej služby, počet osôb sa uvedie v členení na mužov a ženy. 
 
 

5. 
MODUL 

TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY 
 

 
Uvedie sa typ prenosu a forma vysielania televíznej programovej služby (do prenosu sa nezahŕňa 
retransmisia). 
 
 
Spracovala: Mgr. Dana Pietsch, sekcia médií, audiovízie a autorského práva MK SR 


