KOMENTÁR
k ročnému výkazu o vysielaní
televíznej 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 televíznej programovej službe v Slovenskej republike za rok 2009. 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 2009 poskytlo všetkých 122 vysielateľov, ktorí v roku 2009 prevádzkovali televíznu programovú službu v Slovenskej republike. Z vysielateľov, ktorým bola udelená licencia na televízne vysielanie, 7 ešte nezačalo vysielať a jeden vysielateľ v roku 2009 vôbec nevysielal. Oproti roku 2008 bola v troch prípadoch licencia na televízne vysielanie odňatá. 

Za Slovenskú televíziu boli údaje spracované osobitne za jednotlivé programové okruhy – Jednotka, Dvojka a Trojka. V sumári štatistického spracovania bolo vysielanie Slovenskej televízie  spracované samostatne a ako celoplošné vysielanie. 

Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o časovom rozsahu a územnom dosahu televíznej programovej služby, o charaktere programovej služby a typoch programov, ktoré v danom roku odvysielali. Osobitne boli získavané údaje o vysielaní  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 typoch prenosu signálu alebo forme vysielania televíznych staníc. 

Údaje boli spracované získavané a spracované cez jednotlivé moduly štatistického výkazu: 

1.  Televízna programová služba
Prostredníctvom štatistického zisťovania sa získava obraz o televíznej 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 797 404 hodín televíznych programov, z ktorých najvyššie zastúpenie mali publicistika – 111 097 hodín,   spravodajstvo – 97 786 hodín, programy pre deti a mládež – 26 574 hodín a dramatické programy – 26 163 hodín. Slovenská televízia v roku 2009 odvysielala spolu 25 370 hodín programu.  Z celkového rozsahu vysielania 70 065 hodín tvorili programy vo verejnom záujme. 

2.  Televízna programová služba v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín
Národnostné vysielanie v roku 2009 zabezpečovala v zmysle zákona Slovenská televízia, vysielanie v maďarskom jazyku zabezpečovali aj niektorí držitelia licencie na televízne vysielanie. Spolu bolo v roku 2009 odvysielaných 28 594 hodín programu v jazykoch národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky, najvyššie zastúpenie malo vysielanie v maďarskom jazyku.

3.  Televízna programová služba znevýhodnených skupín obyvateľstva a ochrana maloletých 
Najvyšší podiel z vysielania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva odvysielala verejnoprávna Slovenská televízia, a to 5 257 hodín programu v posunkovej reči, so skrytými alebo otvorenými titulkami. Symbolmi Jednotného systému označovania bolo v televíznom vysielaní v roku 2009 označených 67 077 hodín programu, z nich bolo 17 166 hodín programu určených pre maloletých do 12 rokov a 2 555 hodín programu malo výchovno-vzdelávací charakter. 


4.  Osoby zabezpečujúce vysielanie televíznej programovej služby
Programy jednotlivých televíznych programových služieb tvorilo a vyrábalo v roku 2009 v Slovenskej republike 2 828 osôb, z ktorých bolo 849 žien. Program Slovenskej televízie  zabezpečovalo 1 063 osôb.

5. Typ prenosu 
Signál televíznych staníc bol šírený všetkými formami prenosu (terestriálne, satelitom, prostredníctvom káblových rozvodov), 31 televíznych programových služieb bolo sprístupnených aj prostredníctvom internetu. Vysielanie teletextu v roku 2009 prevádzkovalo  20 televíznych staníc.

Vývoj televízneho vysielania v Slovenskej republike nezaznamenáva výraznejšie zmeny. Každoročne sa mierne zvyšuje počet držiteľov na televízne vysielanie, charakter a programová štruktúra ponúkaných programových služieb sa podstatne nemení a počet zaniknutých alebo odňatých licencií na televízne vysielanie z hľadiska celkového počtu udelených licencií nie je štatisticky významný. 


Spracovala:
Mgr. Dana Pietsch, Sekcia médií, audiovízie a autorského práva MK SR




















