
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR 

č. Vk 373/2011 zo 4. 11. 2010

Spravodajská jednotka doručí
výkaz   do  1. marca

nasledujúceho roka 0 1 1 1 1 2
1 x Ministerstvu kultúry SR
      Sekcia médií, audiovízie S
      a autorského práva 0 3
      Nám. SNP 33
      813 31  Bratislava  1

0 4 S K

Názov rozhlasovej program. služby

Pečiatka a podpis štatutára:

E-mail:

Vážený respondent,

Spôsob vyp ĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO – vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch 
miestach nuly;

V riadku 03

V riadku 04
Kód štatistickej územnej jednotky - vypĺňajte zľava. Zoznamy kódov štatistických územných jednotiek  a SK NACE 
sú vystavené na adrese www.culture.gov.sk  pod odkazom Štatistika kultúry.

poštou:

Adresa sídla držiteľa licencie 

Názov / meno držiteľa licencie 

Telefón (smerové  č.):

IČOI.  r. Rok

I.  r.

Vysielate ľ

Kód štatistickej územnej jednotky

SK NACE Pôsobnos ťI. r.

 @

Klapka:

Mesiac

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky.

Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE  – vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti danej organizácie 
(vyp ĺňajte  zľava a zvyšné prázdne miesta sa doplnia nulami ).
Vysielate ľ - vyplní sa číselný kód: 1 = zo zákona (verejnoprávny), 2 = na základe licencie. Pôsobnos ť - vyplní sa číselný 
kód: 1 = celoplošné vysielanie v SR, 2 = multiregionálne vysielanie, 3 = regionálne vysielanie, 4 = lokálne vysielanie, 5 = 
vysielanie zo SR do zahraničia. POZOR: Nezahŕňa sa prenos retransmisiou ani internetom.  
S - vyplní sa súhlas (1) alebo nesúhlas (0) organizácie so zverejnením dôverných údajov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o rozhlasovej 
programovej službe v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní 
schváleného na roky 2009 až 2011. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a 
pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne 
organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala 
žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s 
písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Odoslané (dátum):
E-mailom:

Výkaz zostavil :
(Meno a priezvisko)

SK NACE (vypísať názov prevažujúcej činnosti  organizácie)  

2011

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.     
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

MINISTERSTVO KULTÚRY

O VYSIELANÍ

KULT (MK SR)   7 - 01

ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY

ROČNÝ VÝKAZ

za rok 



KULT (MK SR)   7 - 01

ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA
(bez vysielania do zahrani čia)

(v hodinách)

1

2

11

12

Náboženské programy

3

7

 Programy pre deti a mládež

 publicistika

 vzdelávacie programy

 Publicistika

21

16

13

14

18

20

15

17

a

SpoluI. r.

1

ostatné literárno-dramatické programy

 ostatná 

 Literárno-dramatické programy

 rozhlasové hry spolu 

v tom

z tohov tom

v tom

 zábavné programy

 náboženské programy

Športové programy (bez športových správ) a motoristické programy

Vzdelávacie  programy

 hudobné programy

Zábavné programy

Kontrolný sú čet (r. 1 až 27) 99

27Programy  vo verejnom záujme

26

Hudobné programy 19

25

Doplnkové vysielanie

23

22

ostatné

24komerčné programy

1. 
MODUL

 Časový rozsah vysielania  

v tom

Ostatné neuvedené programy  

v tom

reklama

 politická 

 Spravodajstvo  (vrátane športového)

 premiéry rozhlasových hier spolu

 rozhlasové hry pre deti a mládež

6

4

10

9

8

5



KULT (MK SR)   7 - 01

VYSIELANIE DO ZAHRANI ČIA
PODĽA TYPU PROGRAMU A 
JAZYKA VYSIELANIA (v hodinách)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

99Kontrolný sú čet (r. 1 až 16)

12
13
14

Ostatné neuvedené programy  15

v tom
reklama
komerčné programy

 Publicistika

v tom

Spolu

16Programy  vo verejnom záujme

anglic-
kom

francúz-
skom

španiel-
skom

nemec-
kom

ruskom inom

2. 
MODUL

 Časový rozsah vysielania  
 Spravodajstvo  (vrátane športového)

českom

3

sloven-
skom

a

2

I. r.

1

6
7

 politická 

Vzdelávacie  programy
5

Zábavné programy

 ostatná 
4v tom

Hudobné programy

ostatné

9
Športové (bez šport. správ) a motoristické programy

8

Doplnkové vysielanie 11
10

Náboženské programy



KULT (MK SR)   7 - 01

ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ 

VYSIELANIE V JAZYKOCH
NÁRODNOSTNÝCH  MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
(z 1. Modulu) (v hodinách)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Literárno-dramatické programy
 rozhlasové hry spolu 

12

7
8

6

9

11
10

 rozhlasové hry pre deti a mládež

 politická 
 ostatná 

4

I. r.
maďar-
skom

a

2

5

17

v tom

3. 
MODUL

 Časový rozsah vysielania  
 Spravodajstvo  (vrátane športového)

3 Publicistika

1

v tom

v tom

13
14
15
16

99Kontrolný sú čet (r. 1 až 27)

Ostatné neuvedené programy  26
27Programy  vo verejnom záujme

Spolu
nemec-

kom
róm-
skom

čes-
kom

poľ-
skom

ukrajin-
skom

rusín-
skom

inom

25

Doplnkové vysielanie 22
23

v tom
reklama
komerčné programy
ostatné

Vzdelávacie  programy
Zábavné programy

24

20
Športové (bez šport. správ) a motoristické programy 21

18
Hudobné programy 19
Náboženské programy

z toho

ostatné literárno-dramatické programy

 premiéry rozhlasových hier spolu

 hudobné programy

 Programy pre deti a mládež
 publicistika

v tom
 vzdelávacie programy
 zábavné programy

 náboženské programy



KULT (MK SR)   7 - 01

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE VYSIELANIE
ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
(priemerný evidenčný počet - prepočítaný)

1 2

TYP PRENOSU A FORMA VYSIELANIA OBSAHU 1

1

1 Nezahŕňa sa prenos retransmisiou. 2 Vyplnia sa kódy: 1 = áno, 0 = nie

1
2

Vyplnený čas musí byť väčší ako nula a počet minút nesmie byť väčší ako 59!

z toho 
ženy

Novinári 4

4. 
MODUL

a

             z toho zamestnanci vysielateľa 2

Osoby zabezpečujúce vysielanie spolu 1

l.r

6

           z toho redaktori spravodajstva a publicistiky 5

Spolu

Technický personál

Programový personál (okrem novinárov) 3

Kontrolný sú čet (r. 1 až 8) 99

Ostatní

Administratíva

8

7

5. 
MODUL l.r Kód2

a
Terestriálny vysielač 1

Káblové rozvody 2
Satelit   3
Iné               4
Digitálne vysielanie                5

v tom
systém DAB          6
systém DVB-T    7
iný systém  (napr. DRM) 8

Analógové vysielanie                9

v tom

VKV II                     10
KV                       11
SV              12
iné pásmo (napr. DV) 13

Vysielanie sprístupnené cez internet               14
Kontrolný sú čet (r. 1 až 14) 99

hodiny
minúty

6. 
MODUL

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 
štatistického formulára z podkladov štatistickej evidencie.


