KOMENTÁR
k ročnému výkazu o vysielaní
rozhlasovej programovej služby
za rok 2009


Sumárne štatistické údaje za jednotlivé spravodajské jednotky spracovala Sekcia médií, audiovízie a autorského práva MK SR.

Predmetom štatistického zisťovania bol zber údajov o rozhlasovej programovej službe v Slovenskej republike za rok 2009. Do štatistického zisťovania boli zaradené rozhlasové programové služby vysielateľa zo zákona - Slovenského rozhlasu a rozhlasové programové služby držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie. Údaje za rok 2009 poskytlo všetkých 28 vysielateľov, ktorí v roku 2009 prevádzkovali rozhlasovú programovú službu v Slovenskej republike.

Za Slovenský rozhlas boli údaje poskytnuté a spracované za jednotlivé programové služby (Rádio Slovensko, Rádio Patria, Rádio FM, Rádio Devín, Rádio Regina, RSI, Litera a Klasika) samostatne. V sumári štatistického spracovania bolo vysielanie Slovenského rozhlasu spracované samostatne a ako celoplošné vysielanie. 

Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o časovom rozsahu a územnom dosahu rozhlasovej programovej služby, o charaktere programovej služby a typoch programov, ktoré v danom roku odvysielali. Osobitne boli získavané údaje o vysielaní pre zahraničných poslucháčov a rozhlasovom vysielaní v jazykoch národnostných menšín, o osobách zabezpečujúcich vysielanie a typoch prenosu signálu alebo forme vysielania rozhlasových staníc. 

Údaje o rozhlasovom vysielaní na Slovensku v roku 2009 boli získavané a spracované cez jednotlivé moduly štatistického výkazu: 

1. Rozhlasová programová služba 
Prostredníctvom štatistického zisťovania sa získava obraz o rozhlasovej programovej službe vo vzťahu k vysielaniu jednotlivých typov programov a ich časovému rozsahu vo vysielaní v danom roku. Celkovo bolo v roku 2009 v Slovenskej republike odvysielaných 251 746 hodín rozhlasových programov, z ktorých najvyššie zastúpenie mali hudobné programy – 145 740 hodín,  publicistika – 11 215 hodín a spravodajstvo – 9 699 hodín. Vysielanie Slovenského rozhlasu predstavovalo z celkového rozsahu rozhlasového vysielania v roku 2009 viac ako 20% - 58 694 hodín. Z celkového rozsahu vysielania v roku 2009 programy vo verejnom záujme predstavovali 62 882 hodín.  

2. Zahraničná rozhlasová programová služba podľa jednotlivých jazykov 
Vysielanie pre zahraničných poslucháčov zabezpečuje v zmysle zákona Slovenský rozhlas prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International.  V roku 2009 bol časový rozsah vysielania tejto rozhlasovej programovej služby 41 498 hodín, z ktorých vysielanie v anglickom jazyku predstavovalo 729 hodín, v nemeckom jazyku taktiež 729 hodín, vo francúzskom jazyku 549 hodín, v ruskom 548 hodín, v španielskom jazyku 548 hodín a v slovenskom jazyku 729 hodín.  

3. Rozhlasová programová služba v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín
Národnostné vysielanie v roku 2009 zabezpečoval v zmysle zákona Slovenský rozhlas. Celkovo bolo pre národnostné menšiny žijúce na území Slovenskej republiky odvysielaných 5006 hodín programu. Najvyššie zastúpenie 4 252 hodín predstavovalo vysielanie v maďarskom jazyku, v ukrajinskom jazyku to bolo 294 hodín a v rusínskom jazyku 281 hodín, v rozsahu 128 hodín bol v národnostnom vysielaní zastúpený rómsky jazyk.

4. Osoby zabezpečujúce vysielanie rozhlasovej programovej služby 
Programy jednotlivých rozhlasových programových služieb tvorilo a vyrábalo v roku 2009 v Slovenskej republike 908 osôb, z ktorých takmer polovica boli ženy (449). Program Slovenského rozhlasu zabezpečovalo 436 osôb.

5. Typ prenosu 
Signál rozhlasových staníc bol šírený všetkými formami prenosu (terestriálne, satelitom, káblovými rozvodmi), prostredníctvom internetu bolo v roku 2009 sprístupnených 34 rozhlasových programových služieb. 


Rozhlasové vysielanie v Slovenskej republike je stabilizované, vo vzťahu k počtu rozhlasových staníc ako aj charakteru a kvality vysielania nezaznamenal za posledné roky významné  zmeny. 
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