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SÍDLO ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
Sídlo Rozhlasu a televízie Slovenska sa nachádza v Bratislave.
Adresa: Mlynská dolina , 845 45 Bratislava
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej tiež RTVS), zriadená od 1. 1. 2011 zákonom (Z. z. č.
532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je
verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá
poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a túto svoju
činnosť vykonáva najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský
rozhlas a Slovenská televízia – obe sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.
Umiestnenie organizačných zložiek Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a regionálnych štúdií RTVS:
Slovenský rozhlas (ďalej tiež SRo): Mýtna 1, 817 55 Bratislava
Slovenská televízia (ďalej tiež STV): Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štúdio RTVS Banská Bystrica:
SRo - ulica prof. L. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica
Štúdio RTVS Košice:
SRo - Moyzesova 7a, 041 61 Košice
STV – Rastislavova 13, 043 07 Košice
Rozhlas a televízia Slovenska nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

I. ORGÁNY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 7 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase
a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:
a) rada,
b) generálny riaditeľ.
Rada
Pôsobnosť Rady je definovaná v § 8 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a na plnenie úloh, ktoré Rozhlasu a televízii Slovenska vyplývajú z osobitných predpisov.
V programovej oblasti prerokúva Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem. Schvaľuje štatút Rozhlasu a televízie Slovenska, organizačný poriadok, štatút programových pracovníkov
a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska, podmienky poskytovania archívnych dokumentov. Prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a za-
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bezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok, ktorý je totožný
s rozpočtovým rokom a zaujíma k nim stanovisko.
V hospodárskej oblasti prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku, návrh na využitie rezervného fondu, návrhy na podnikateľské zámery, návrh na
združovanie prostriedkov, vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia.
Schvaľuje návrh na prevod vlastníctva prebytočnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného
majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 20 000 eur a zostatková hodnota
vedená v účtovníctve je vyššia ako 10 000 eur, nájom nehnuteľnosti na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo
zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnosti. Navrhuje
kandidátov na členov dozorného orgánu obchodnej spoločnosti, ak sa v nich dozorný
orgán zriaďuje. Dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska a plní úlohy kolektívneho orgánu pri
nakladaní s majetkom Rozhlasu a televízie Slovenska podľa osobitného predpisu. Prerokúva výročnú správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska a správu o hospodárení
a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska.

ZLOŽENIE RADY RTVS V ROKU 2018:
odborníci v oblasti rozhlasového vysielania:
Mgr. Igor Gallo
Mgr. Ildikó Nagy
Mgr. Ľubomír Guman
odborníci v oblasti televízneho vysielania
Mgr. Dóra Hushegyiová
MgA. Jozef Chudík
Mgr. Martin Kákoš
odborníci v oblasti ekonómie
Ing. Mgr. Martin Kabát
Mgr. Peter Kubica
odborník v oblasti práva
JUDr. David Soukeník
Funkcionári Rady RTVS:
Predseda: Mgr. Igor Gallo
Podpredseda: Mgr. Martin Kákoš
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi
jej činnosť a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu
a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa zákona č. 532/2010 Z. z. vyhradené do výlučnej
pôsobnosti rady.
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PORADNÝM ORGÁNOM GENERÁLNEHO RIADITEĽA
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA JE PORADA MANAŽMENTU,
KTOREJ ČLENMI K 31. 12. 2018 BOLI:
Generálny riaditeľ
Výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica
Výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice
Riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa
Riaditeľka Sekcie ekonomiky
Riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky
Riaditeľ Sekcie programových služieb STV
Riaditeľ Sekcie programových služieb SRo
Riaditeľ Sekcie technickej realizácie
Riaditeľ Sekcie marketingu a komunikácie
Riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov
Riaditeľ Sekcie národnostného vysielania
Riaditeľka Sekcie výroby programov
Riaditeľ Sekcie nových médií
Riaditeľ Sekcie športu
Riaditeľka Sekcie výskumu a vývoja programov
Vedúci Odboru právneho
Konateľ Media RTVS

PhDr. Jaroslav Rezník
Mgr. Miroslav Debnár PhD.
PhDr. Jozef Puchala, PhD.
Mgr. Marek Knut
Radka Doehring
PhDr. Vahram Chuguryan PhD.
Mgr. art. Marek Ťapák
Mgr. Michal Dzurjanin
Mgr. Vladimír Hübner
Ing. Richard Jajcay MBA
PhDr. Václav Staškovič
Attila Lovász
Mgr. art. Tatiana Lutherová
Mgr. Dušan Jančovič
Mgr. Matej Hajko
Mgr. Ľubica Hamarová
Mgr. Vladimír Ruman
Igor Slanina

PORADNÝM ORGÁNOM GENERÁLNEHO RIADITEĽA
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA PRE OBLASŤ
PROGRAMOVEJ TVORBY JE PROGRAMOVÁ RADA.
ČLENMI PROGRAMOVEJ RADY PRE ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU STV
K 31. 12. 2018 BOLI:
Generálny riaditeľ
Riaditeľ Sekcie programových služieb STV
Poverený vedením Programovej služby 1
Riaditeľka Programovej služby 2
Riaditeľ Sekcie marketingu a komunikácie
Riaditeľka Sekcie ekonomiky
Riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa
Vedúca Odboru výskumu programov a vývoja formátov
Riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky
Riaditeľka Sekcie výroby programov
Vedúci odboru Akvizícií
Konateľ Media RTVS
Šéfdramaturgička
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PhDr. Jaroslav Rezník
Mgr. art. Marek Ťapák
Ľubomír Gál
Mgr. Marta Gajdošíková
Ing. Richard Jajcay MBA
Radka Doehring
Mgr. Marek Knut
Mgr. Ľubica Hamarová
PhDr. Vahram Chuguryan PhD.
Mgr. art. Tatiana Lutherová
Ing. Katarína Slováková
Igor Slanina
Mgr. Jana Kákošová
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ČLENMI PROGRAMOVEJ RADY PRE ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU SRO
K 31. 12. 2018 BOLI:
Generálny riaditeľ
Riaditeľ Sekcie programových služieb SRo
Riaditeľka Sekcie ekonomiky
Riaditeľ Sekcie marketingu a komunikácie
Riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky
Šéfdramaturg Rádio Slovensko
Šéfdramaturg Rádio Regina
Šéfdramaturg Rádio Devín
Šéfdramaturg Rádio_FM
Šéfdramaturg Rádio Slovakia International
Projektový manažér Zelenej vlny
Poverená vedením Odboru vlastnej tvorby SRo
Poverená vedením Odboru hudby
a špecializovaných programov SRo
Riaditeľ Sekcie národnostného vysielania
Vedúci odboru techniky SRo

PhDr. Jaroslav Rezník
Mgr. Michal Dzurjanin
Radka Doehring
Ing. Richard Jajcay MBA
PhDr. Vahram Chuguryan PhD.
MVDr. Milan Urbaník
Ing. Mária Grebeňová Lacová
Mgr. Peter Janků
Ing. Janka Imrichová
Mgr. Jozefína Mikleová
Ing. Ľuboš Kasala
Mgr. Zuzana Belková
Mgr. Silvia Zvarová
Attila Lovász
Ing. Igor Zachar

II. ZHODNOTENIE HLAVNEJ ČINNOSTI RTVS ZA ROK 2018
(PROGRAMOVÝ KONCEPT)
Úvod
Rozhlas a televízia Slovenska vychádzala pri koncipovaní základných východísk definovania programového obsahu najmä z:
• ustanovení zákona 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízií Slovenska,
• zákona 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii,
• Zmluvy so štátom a jej príslušných dodatkov,
•	Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS generálneho riaditeľa.
RTVS dodržala všetky ustanovenia zákona pre oblasť hlavných činností RTVS
(Z 532/2010 Z.z. § 5).
V oblasti programu má RTVS nastavený štandardný reporting výkonnosti a kvality programových služieb. Pre druhý rok činnosti nového manažmentu prináša pozitívne výsledky
v stanovených strategických oblastiach:
• návrat divákov k televíznym programom RTVS,
• posilnenie dôvery v značku RTVS,
• posilnenie objemu, kvality a sledovanosti/počúvanosti programov vlastnej tvorby,
• posilnenie poslucháčskeho zázemia rozhlasového vysielania,
• zvýšenie sledovanosti/počúvanosti a kvality spravodajstva,
• rozšírenie objemu a sledovanosti programov pre deti a mládež.
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VYSIELANIE TELEVÍZNYCH PROGRAMOVÝCH SLUŽIEB (§ 5)
V roku 2018 RTVS v celom dni udržala v ukazovateli podiel na trhu najlepší výsledok sledovanosti za ostatných 8 rokov. Jeho hodnota bola identická s predchádzajúcim rokom.
Pokračuje trend návratu detského diváka k obrazovkám RTVS. Záujem o televízny obsah z produkcie RTVS u detí medziročne narástol (+3%). Deti, ktoré sledovali televíziu,
odpozerali sumárne na RTVS v celom dni v priemere 64 minút denne. Pre RTVS je to
najlepší výsledok za posledných 12 rokov.

ANALÝZA VÝKONNOSTI PROGRAMOV
RTVS
V roku 2018 si RTVS sumárne v celodennom podiele na trhu udržala svoju minuloročnú
pozíciu na diváckom trhu.
RTVS svojimi dvoma televíznymi programovými službami v celodennom priemere podielu na trhu zaznamenala stabilný výkon (shr 14,2%), v hlavnom vysielacom čase (PrimeTime) stratila 0,9% podielu na trhu (zo 16,9% na 16,0%).

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Medziročne zvýšila svoj výkon Dvojka, ktorá zaznamenala svoj najlepší výkon za posledných 9 rokov (shr CD +0,6%, PT +0,1%). Pričom na náraste sa podieľali všetky vekové skupiny divákov. Deti (4-11) zvýšili svoj výkon o 0,4% (shr z 2,6% na 3,0%), mladší
diváci (12-54) rástli o 0,5% (shr z 2,5% na 3,0%) a najstarší diváci (55+) získali +0,7%
(shr z 3,1% na 3,8%).
RTVS má voči ostatným televíziám na slovenskom trhu viac vzdelanejších a mestských
divákov.
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Rok 2018_ PRIME TIME_vzdelanie vs veľkosť bydliska

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

V súvislosti s analýzou výkonosti televíznych programov je potrebné zdôrazniť, že RTVS
pôsobí v najsilnejšom a konkurenčne najostrejšom mediálnom segmente. Sledovanosť zahraničných televízií kontinuálne stúpa. Za uplynulých 8 rokov narástol podiel
na diváckom trhu „ostatných tv staníc“ o viac ako tretinu, v roku 2018 to bolo už viac ako
37% (s medziročným nárastom shr +1,6%).
Podiel multikanálových domácností sa za ostatných 5 rokov stabilizoval, 90% populácie prijíma signál stovky tv staníc satelitom (50%) alebo káblom (40%).

Slovenskí vysielatelia
Celková pozícia slovenských vysielateľov na trhu je dlhodobo stabilizovaná, odstup
si udržiava skupina CME (3 tv stanice), pred skupinou JOJ Media House (5 tv staníc)
a RTVS (2 tv stanice), skupiny dopĺňa TA3.
Skupina CME medziročne posilnila svoju pozíciu v celom dni aj v prime time (shr +0,6%).
RTVS si v celom dni udržala stabilný výkon (shr 14,2%), v prime time stratila (shr -0,9%).
JOJ Media House stratila v celom dni (shr -1,8%) aj v prime time (shr -1,7%). Skupiny dopĺňa TA3 so stabilným celodenným výkonom a miernym nárastom v prime time (shr +0,1%).
V medziročnom porovnaní sa opäť potvrdil dlhodobý kontinuálny nárast skupiny ostatných staníc, ktoré zvýšili svoj výkon v celom dni (+2,3%) aj v prime time (+2,4%).
V celom dni aj v prime time stratili české (shr -0,8%, -0,2%) aj maďarské stanice
(shr -0,4%, -0,2%).
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Medziročný výkon jednotlivých staníc v tv skupinách:
– v CME rástli hlavná stanica Markíza (CD +0,7%, PT +0,6%) a DOMA (CD +0,3%, PT
+0,2%), stratila Dajto (CD -0,3%, PT -0,2%)
– v JOJ Media House stratili JOJ (CD -1,8%, PT -1,5%) a Plus (CD -0,3%, PT -0,4%),
rástla Wau (CD +0,2%, CD +0,3%)
– RTVS stratila Jednotka (CD -0,7%, PT -1,0%), získala Dvojka (CD +0,6%, PT +0,1%)
Prime time podiel na trhu (%)_TRH_ROK 2018_CS 12+

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Celková sledovanosť televízie
Televízia je stabilne najvyužívanejším médiom na Slovensku, priemerne denne v roku
2018 ju sledovalo 76% ľudí, nasledujú www stránky s 62% návštevníkmi denne a rádio
s 61% poslucháčov, najmenej využívaným médiom je denná tlač, ktorej posledné vydanie čítalo 29 % ľudí (podľa národného prieskumu MML-TGI/MEDIAN SK.)
Naďalej platí, že ani s narastajúcou penetráciou internetu (65% domácností) sa sledovanosť televízie neznížila. Diváci trávia pri tv obrazovke celkovo viac času, 4 hodiny
priemerne denne (ATS), čo je mierne nad priemerom krajín v European Broadcasting
Union (EBU; 3,5 hod v r.2018).

Programové portfólio RTVS
RTVS v zmysle svojho verejnoprávneho poslania má vo vysielaní oboch televíznych programových služieb väčšinovo zastúpené programy vo verejnom záujme (85%), z ktorých 37%
je zameraných na vzdelávanie, 32% na spoločnosť a kultúru a 16% na spravodajstvo.
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Rovnako svojim divákom ponúka široké spektrum programových typov a obsahov. Na
rozdiel od komerčných vysielateľov s podstatným podielom hranej tvorby, ktorá tvorí
takmer 2/3 ich vysielacej plochy, RTVS získava divákov výrazným podielom spravodajstva, publicistiky, dokumentov a športu.
Na Jednotke (okrem dramatických žánrov 45% a spravodajstva 18%) má značné zastúpenie zábava (16%) a publicistika (15%). Na Dvojke 36% vysielania pokrýva publicistika
a dokumentárna tvorba. Šport mal 14% zastúpenie vo vysielaní Dvojky.

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Obsahové zameranie televíznych programov RTVS reflektuje spoločenské potreby
a očakávania divákov a okrem viac ako 1400 hodín aktuálneho spravodajstva odvysielala v roku 2018 viac ako 3000 hodín programov orientovaných na konkrétne oblasti
záujmu (viď nasledujúci prehľad).
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Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Pozitívne trendy sledovanosti programov RTVS
Diváci ocenili snahy RTVS vysokým záujmom a aj viacerými rekordmi sledovanosti.
Spravodajstvo RTVS sa z pohľadu sledovanosti v roku 2018 udržalo na minuloročnej
úrovni, niektoré relácie zaznamenali významnejší nárast diváckeho záujmu. Hlavnú
spravodajskú reláciu Správy RTVS o 19:00 si pozrelo denne v priemere 290.000 divákov s podielom na trhu 16,3%, čo je po minuloročnom rekordnom výkone druhý najlepší výsledok sledovanosti za posledných desať rokov. Priemerná sledovanosť Ranných
správ o 7:30 sa udržala približne na minuloročnej úrovni (shr 7,0% a 25.000 divákov).
Poludňajšie Správy RTVS o 12:00 sledovalo v priemere 69.000 divákov (shr 13,3%),
čo je oproti roku 2017 nárast o 7.000 divákov (shr +1,2%). Správy RTVS o 16:00 dosiahli priemernú sledovanosť 92.000 divákov, podiel na trhu 10,7%, čo je najlepší výsledok
za posledných 6 rokov (medziročne +5.000 divákov/shr +0,6%). Počasie si v roku 2018
pozrelo v priemere 285.000 divákov (shr 14,2%) a Góly-body-sekundy 239.000 divákov
(shr 12,2%).
Z publicistických programov na Jednotke patrí už stabilne k najsledovanejším nedeľná
politická diskusná relácia O 5 minút 12, ktorú si každý týždeň pozrelo v priemere 271.000
divákov s podielom na trhu 22,2% (medziročne +30.000 divákov/+1,9%), čo je najlepší vý-
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sledok za posledných 6 rokov. Druhou najsledovanejšou reláciou je Občan za dverami
s priemernou sledovanosťou 248.000 divákov s podielom na trhu 19,7%, čo je najlepší výkon od zaradenia do vysielania (r. 2013) (medziročne +2.000 divákov a shr +0,2%). V čase
vysielania oboch relácií zvykne byť Jednotka najsledovanejšou televíziou na trhu.
Na Dvojke patria k najsledovanejším publicistickým reláciám štúdiá k športovým prenosom. Najviac divákov v rámci nich si v roku 2018 pozrelo štúdiá k MS vo futbale 2018
(124.000 divákov), k prenosom z Tour de France s účasťou nášho reprezentanta Petra
Sagana (122.000 divákov). Mimo športovej publicistiky k najúspešnejším formátom
patrí Farmárska revue (nedeľnú reprízu si pozrie v priemere 87.000 a sobotnú premiéru
ďalších 74.000 divákov). Premiéry aj reprízy dosiahli najvyšší výkon od štartu relácie.
Z dokumentárnych programov na Jednotke divákov najviac zaujal dokumentárny film
Putovanie medveďov bielych (159.000 divákov/11,1%). Rovnako k najsledovanejším
patril aj cyklus Fetiše socializmu I. a II. s priemernou sledovanosťou 129.000 (I.) resp.
151.000 divákov (II.), pričom najsledovanejším dielom oboch sérii bola Spartakiáda
(188.000 divákov). Divácky úspešný bol taktiež diel Svetového dedičstva UNESCO venovaný Levoči (184.000 divákov/15,3%). Na Dvojke bola najsledovanejším dokumentárnym formátom trojdielna séria Apokalypsa: Stalin s priemernou sledovanosťou 133.000
divákov. V rámci jednotlivých epizód dokumentárnych sérii mal na Dvojke najvyššiu sledovanosť Šport minulých liet (1987-1988) (248.000 divákov).
Zo zábavných programov na Jednotke u divákov dominovala druhá séria Zem spieva,
ktorá dosiahla priemernú sledovanosť 454.000 divákov a trhový podiel 22,3%. Maximum, ktoré daná relácia v tomto roku vygenerovala, bolo 502.000 divákov (17.2.2018).
Divácky úspešná bola aj šiesta séria relácie Čo ja viem, ktorú si pozrelo v priemere
387.000 divákov (20,3%) a siedma séria relácie Milujem Slovensko s priemernou sledovanosťou 363.000 divákov (17,8%). Z eventov najviac divákov sledovalo vyhlasovanie
ankety OTO 18. ročník (629.000 divákov/31,0%), ktoré boli zároveň aj najsledovanejším
zábavným programom. Na Dvojke si najviac divákov pozrelo záznam z koncertu Kandráčovci – 10 rokov s vami (199.000 divákov).
Z náboženských programov na Jednotke dosiahol najvyššiu sledovanosť priamy prenos z pápežského vianočného požehnania Urbi et Orbi, ktorý si pozrelo 245.000 divákov. Na Dvojke to bola Svätá omša na sviatok sv. Gorazda (77.000 divákov).
Z hudobných programov si na Jednotke najviac divákov pozrelo záznam koncertu Od
Lady Carneval k Draculovi (257.000 divákov/17,2%). Na Dvojke bol najsledovanejší vianočný benefičný koncert V slovenskom betleheme (120.000 divákov).
Z dramatiky bola na Jednotke jednoznačne divácky najúspešnejšia premiérová pôvodná rozprávka Vianočné želanie so sledovanosťou 603.000 divákov (shr 21,6%). Divácky
úspech zaznamenal aj známy trojdielny televízny film Sváko Ragan, ktorého prvé dve
časti boli odvysielané ešte koncom roka 2018 a dosiahli sledovanosť 431.000 divákov
(shr 18,3%), a taktiež koprodukčný seriál Inšpektor Max (v priemere 373.000 divákov)
s maximálnym výkonom 451.000 divákov (shr 19,2%). Na Dvojke si najviac divákov pozrelo film Bičianka z doliny (206.000 divákov).
Vysoký divácky záujem si už dlhodobo okrem spravodajstva a relácií v hlavnom vysielacom čase na Jednotke udržujú aj programy v podvečernom vysielaní. Počas pracovného týždňa Duel so sledovanosťou 197.000 a relácia 5 proti 5, ktorú si pozrelo v priemere 189.000 divákov. Víkendovú reláciu o varení Tajomstvo mojej kuchyne sledovalo
207.000 divákov a relácia Postav dom, zasaď strom dosiahla výkon 149.000 divákov.
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Šport
V roku 2018 RTVS odvysielala 1 157 hodín športových prenosov (voči r. 2017 o 420 hodín
viac), väčšinu na Dvojke (1 039 hodín), čo tvorilo 90 % z celkového objemu športového
vysielania. Pri viac ako 7% podiele športu na vysielacej ploche mal šport 10% podiel na
celkových ratingoch RTVS. Športový program na obrazovkách Jednotky a Dvojky ponúkol široké spektrum športov a športových podujatí.
Športovému vysielaniu dominovali zápasy Ligy národov s priemernou sledovanosťou
350.000 divákov (shr 22,6%), druhým najsledovanejším športovým eventom boli zápasy Ligy majstrov, ktoré dosiahli priemernú sledovanosť 278.000 divákov s trhovým podielom 14,9%.
Cyklistické preteky Tour de France, ktoré RTVS prináša od roku 2011, dosiahli tento rok
priemernú sledovanosť 203.000 divákov (shr 22,2%). Medziročný nárast sledovanosti
takmer o 120.000 divákov bol spôsobený účasťou Petra Sagana, ktorý bol predchádzajúcu sezónu po 4. etape pretekov diskvalifikovaný.
Prenosy z MS vo futbale v Rusku zaznamenali priemernú sledovanosť 202.000 divákov
(shr 21,7%), najviac divákov si pozrelo zápas Francúzsko – Chorvátsko (754.000/47,4%).
Z ďalších futbalových prenosov dosahli nadpriemernú sledovanosť zápasy Európskej
ligy (v priemere 137.000 divákov) s maximálnym výkonom 284.000 divákov (zápas Spartak Trnava - Anderlecht Brusel).
Prenosy zo ZOH v Pjongčangu si pozrelo v priemere 110.000 divákov s trhovým podielom 13,5%. Najsledovanejší bol prenos z hokejového zápasu Slovensko-Slovinsko, ktorý
si pozrelo 989.000 divákov (shr 60,2%).
Tradičné miesto v programovej štruktúre mali prenosy z hokejovej Tipsport ligy
(104.000/5,8%). Popri nich vysielala Dvojka aj priame prenosy z Nemeckého pohára
(147.000/10,9%), či Swiss Challenge (100.000/7,9%). Tak ako po iné roky, v závere roka
odvysielala RTVS aj zápasy z MS hokejistov do 20 rokov (56.000/12,1%).
Divácky úspešné boli aj prenosy Zjazdového lyžovania s účasťou našej reprezentantky
Petry Vlhovej, ktoré si pozrelo v priemere 163.000 divákov. Prenos z druhého kola slalomu SP zo Semmeringu si pozrelo 351.000 divákov s podielom na trhu 26,2%.
Popri tradičných športoch zaradila RTVS do vysielania aj prenosy z biatlonu (129.000
divákov), z tenisových turnajov Fed Cup (116.000 divákov), z dostihov (96.000 divákov),
z ME v atletike v Berlíne (76.000 divákov), z MS vo vodnom slalome (44.000 divákov),
z MS v rýchlostnej kanoistike (43.000 divákov), zápasy hádzanej, tenisu či basketbalu.
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Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Vysielanie pre deti a mládež v roku 2018
V roku 2018 RTVS opäť potvrdila medziročný nárast spotreby minút, ktoré deti trávia sledovaním televíznych programových služieb RTVS, a to aj napriek ich medziročne nižšej
konzumácii televízneho obsahu prostredníctvom lineárneho vysielania (celkovo trávili
deti sledovaním televízie medziročne o 4 minúty menej).
Deti, ktoré sledovali televíziu, odpozerali na Jednotke v roku 2018 priemerne 58 minút
denne (medziročne +1 minúta), čím dosiahli najlepší výsledok za posledných 12 rokov, na
Dvojke to bolo 43 minút (medziročne +2 minúty), čo je najlepší výsledok v ére peoplemetrového merania (r. 2004).
V roku 2018 RTVS odvysielala sumárne na oboch svojich programových službách 1 431
hodín programov pre deti a mládež, z toho 45% (645 hodín) bola vlastná výroba, resp.
koprodukcia (premiéry+reprízy).
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Prehľad vlastných (resp koprodukovaných) premiérových programov pre deti v r. 2018

Pravidelné sloty vyhradené vysielaniu pre deti a mládež
Jednotka má pre detského diváka vyhradené víkendové predpoludnia, v rámci ktorých
prináša vlastné relácie určené pre detského diváka ako aj akvizičné rozprávky. Priemerná sledovanosť víkendových vlastných relácií pre deti (Fidlibum, Fidlibumove rozprávky, Trpaslíci, Zázračný ateliér, Daj si čas, Ahoj, republika!, Stoj! Pozor! Choď!) v roku 2018
dosiahla hodnotu 20.000 divákov s podielom na trhu 20,4% (cieľová skupina deti 4-11).
Z pohľadu sledovanosti detského diváka sú programy vlastnej tvorby pre deti úspešnejšie než akvizičné seriály (v roku 2018 cca o 10%).
Všetky vlastné relácie RTVS patrili medzi 15 najsledovanejších programov vysielaných
v rámci víkendového detského vysielania (spomedzi vysielaných 81 titulov).
Top 15 najsledovanejších programov pre deti vysielaných na Jednotke v pravidelných slotoch v roku 2018; CS deti 4 – 11; priemerný výkon za všetky vysielania + maximálny výkon

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA
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Dvojka mala v roku 2018 vo svojej vysielacej štruktúre vyhradené tri pravidelné vysielacie sloty určené detskému divákovi. Podvečerný blok „Veľké detské predstavenie“ sa
vysiela každý deň a je koncipovaný pre všetky vekové kategórie detí. Reprízu „Veľkého
detského predstavenia“ si deti môžu pozrieť počas pracovných dní v rannom slote (cca
6:50 – 7:40). Detskému vysielaniu patrí aj takmer polhodinový slot počas pracovných
dní predpoludním (cca 11:30 -12:00).
Top 15 najsledovanejších programov pre deti vysielaných na Dvojke v pravidelných slotoch v roku 2018; CS deti 4 – 11; priemerný výkon za všetky vysielania + maximálny výkon

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Mimo pravidelných slotov zaraďuje Jednotka a Dvojka do svojho vysielania najmä počas prázdnin a sviatočných štruktúr mnoho ďalších programov pre detského diváka.
Na Jednotke si najviac detí pozrelo premiérovú vianočnú rozprávku Vianočné želanie
(36.000 divákov). Na Dvojke sa s najväčším úspechom u detí stretol vianočný špeciál
obľúbeného večerníčkového seriálu Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla. V premiére si ho pozrelo 15.000 detí, v reprízach potom ďalších 12.000 detí. Na oboch rozprávkach sa RTVS koprodukčne podieľala.
Top 15 najsledovanejších programov pre deti vysielaných na Jednotke a Dvojke mimo
pravidelných slotov v roku 2018; CS deti 4 – 11

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA
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SO ZNAČNÝM DIVÁCKYM ÚSPECHOM SA STRETÁVAJÚ
AJ ŠPECIFICKÉ OBDOBIA A TEMATICKÉ PROJEKTY
Veľkonočné sviatky
RTVS sumárne dosiahla v celom dni (CD) priemerný podiel na trhu počas veľkonočných
dní 14,2% (medziročne shr -0,8%), v prime time 16,0% (medziročne shr -3,5%).
Medziročne obe televízne programové služby stratili. Jednotka zaznamenala v roku 2018
nadpriemerné výkony na veľkonočný pondelok (štart 4. séria zábavno-súťažná šou Čo ja
viem) a v nedeľu (Tajné životy II.). Dvojka vysielala prenosy z hokejových MS do 18 rokov.
Napriek tomu RTVS výkonom v roku 2018 počas veľkonočných dní zaznamenala nadpriemer posledných siedmich rokov.
Najviac divákov si počas počas Veľkonočných sviatkov (mimo spravodajstva) pozrelo koprodukčný seriál Inšpektor Max (374.000 divákov), koprodučný film Baba z ľadu
(352.000 divákov) a rozprávku S čerty nejsou žerty (252.000 divákov).
K 74.výročiu Slovenského národného povstania zaradila Jednotka do vysielania viacero tematických filmov (najviac divákov si pozrelo Kapitána Dabača, 183.000 divákov), priame prenosy z osláv 74. výročia Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici (103.000 divákov) a z Leteckých dní SIAF na Sliači. Dvojka do svojho vysielania
zaradila tematickú dramatiku (Smrť chodí po horách, Demeterovci, Mŕtvi nespievajú,
seriál V tieni vlkov) a dokumentárnu tvorbu (cyklus História jedného dokumentu, Odchádzanie, Moje povstanie.sk, Frontové divadlo, Neznámi hrdinovia, Príbehy z Kališťa).
V špeciálnom vysielaní k 50. výročiu Okupácie Československa 21. augusta odvysielala Jednotka premiéru pôvodného koprodukčného filmu s prvkami dokudrámy Dubček
(269.000 divákov), ako aj koprodukčný film RTVS a Českej televízie Eštebák (135.000 divákov). Dvojka si výročie pripomenula širokým spektrom programov - diskusnou reláciou
(SK DEJINY), slovenskou dokumentárnou tvorbou (Spýtaj sa vašich: 68, Môj neznámy
vojak, dvojdielny dokument Válek, päťdielny seriál Okupácia), titulmi z tvorby Štúdia RTVS
v Banskej Bystrici (Vlny slobody a Sliač v bratskom zovretí), dokumentmi z nedávnej produkcie (séria Zrkadlenie v čase, Čas, ktorý žijeme, Vtedy v auguste, Šesťdesiatosmičkár
Ján Midžiak, Profesionálna cudzinka...), ako aj akvizičnou dramatikou (Ucho).
Špeciálny program RTVS pripravila aj k 100. výročiu vzniku Československa. Jednotka
v hlavnom vysielacom čase odvysielala záznam konceru Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, po ktorom zaradila premiéru koprodukčného filmu Masaryk. Dvojka odvysielala premiéru dokumentárneho filmu Svetlé miesto a analytický dokumentárny film Andrej Hlinka, otec národa?.
K 100. prijatia Deklarácie slovenského národa RTVS odvysielala takmer 9 hodín tematického vysielania, Jednotka (4 hodiny) a Dvojka (5 hodín). Sumárne si na sviatočný
program zaplo viac ako milión divákov (1.037.000, čo predstavuje 22% z populácie 12+).
Na Jednotke si najviac divákov pozrelo prenos slávnostného galaprogramu Slovensko
v srdci v réžii Jána Ďurovčíka (289.000). Na Dvojke premiéru dokumentárneho filmu
Hlinka (74.000 divákov).
Novembru´89 venovala RTVS viac ako 15 hodín špeciálneho vysielania (takmer 5 hodín na Jednotke a viac ako 10 hodín na Dvojke). Celkovo si tematický program zaplo
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1.444.000 divákov (31% z populácie 12+). Na Jednotke si najviac divákov pozrelo film
Rukojemník (264.000), na Dvojke dokument Milda (85.000).

Komunálne voľby
RTVS v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravila sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest a obcí nad 25.000 obyvateľov. Predvolebné diskusie vysielala Dvojka RTVS v dňoch 22.10. - 5.11.2018, priemerne si ich
pozrelo 25.000 divákov (priemerný shr 1,7%). Najviac divákov si pozrelo diskusiu z Trnavského kraja (34.000). K najsilnejším sociodemografickým skupinám patrili starší diváci (55+; priemerný shr 1,9%), diváci z najväčších miest (priemerný shr 2,0%), diváci s vysokoškolským vzdelaním (priemerný shr 3,1%) a diváci zo Žilinského kraja (priemerný shr
2,3%). Celkovo si predvolebné diskusné relácie na Dvojke zaplo 528.000 divákov (11% z populácie 12+, ktorí splnili podmienku zásahu, odsledoval aspoň 3 minúty bez prerušenia).
V priebehu volebného a povolebného dňa Jednotka odvysielala 4 mimoriadne spravodajstvá. Najviac divákov si pozrelo mimoriadne spravodajstvo bezprostredne po skončení volieb (sobota 22:24; 193.000 divákov).

Koncoročné sviatky priniesli RTVS viacero mimoriadnych výsledkov
Záver roka tradične koncentruje záujem divákov o televíziu. Aj tento rok celková sledovanosť televízie počas sviatočných dní stúpla, oproti bežnému roku o 29%.
V tomto divácky špičkovom 2-týždňovom období RTVS ako celok posilnila v celom dni
svoju pozíciu a zaznamenala najvyššiu hodnotu za posledných osem rokov. Celodenný
trhový podiel dosiahol hodnotu 16,2%. Prime time s hodnotou 17,1% medziročne mierne
klesol -0,4%.
Vianočná vysielacia štruktúra (24.-26.12.2015) Jednotky dosiahla počas vianočných dní
prime time sledovanosť 359.000 divákov (shr 14,1%). V celom dni 140.000 divákov (shr
10,8%). Medziročne Jednotka posilnila na Štedrý večer, keď zaznamenala sledovanosť
v prime time 447.000 divákov s trhovým podielom 16,9 %, čo predstavuje medziročný
nárast o 86.000 divákov (shr +3,3 %). Rozprávka Vianočné želanie bola v čase vysielania (Markíza: Tri želania, JOJ: Sám doma 2) jednotkou na trhu. Z pohľadu sledovanosti
dosiahla tretí najlepší výsledok z doteraz odvysielaných vlastných premiérových vianočných rozprávok RTVS. Dvojka (CS 12+) dosiahla počas vianočných dní v celom dni
sledovanosť 48.000 divákov, najlepší výsledok za posledných 6 rokov, s podielom na
trhu 3,7%. V prime time dosiahla sledovanosť 101.000 divákov (shr 3,9%). Medziročne
silnejšia bola Dvojka počas všetkých troch sviatočných dní, a to tak v celom dni, ako aj
v prime time. Všetky jej programy vysielané počas vianočných dní v prime time (24.12.
Rysavá Jalovica, Bičianka z doliny; 25.12. Kubo, Škriatok; 26.12. Na skle maľované) zaznamenali podiel na trhu v intervale 6,0% – 8,0%, čo je viac ako dvojnásobok oproti
predchádzajúcim rokom.
Na Silvestra Jednotka dosiahla PT sledovanosť 361.000 divákov s trhovým podielom
15,2%, v celom dni zaznamenala sledovanosť 182.000 divákov s podielom na trhu 14,5%.
Najsledovanejší program Jednotky, talkshow Zlaté časy, si pozrelo 505.000 divákov (shr
21,5%). Dvojka na Silvestra dosiahla v celom dni priemernú sledovanosť 51.000 divákov
(shr 4,1%), v PT zaznamenala hodnotu 54.000 divákov (shr 2,3%), čo je nárast o 12.000
divákov oproti minulému roku.
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Na Nový rok Jednotka medziročne posilnila, keď jej sledovanosť v PT dosiahla hodnotu
464.000 divákov s podielom na trhu 18,4%, čo je najviac za posledných 11 rokov. Jednotka v tento sviatočný večer odvysielala galavečer Najväčší Slovák, ktorý si pozrelo
548.000 divákov s podielom na trhu 21,8%. Program bol najsledovanejším nespravodajským programom na trhu v tento deň a v čase vysielania trhovým lídrom. Najsilnejšími cieľovými skupinami boli starší diváci 55+ (shr 33,5%), diváci s vysokoškolským
vzdelaním (shr 35,9%), diváci z najväčších miest (shr 30,6%).
Priemerná celodenná sledovanosť Dvojky na Nový rok dosiahla hodnotu 74.000 divákov s podielom na trhu 5,8%, čo sú najlepšie výsledky v ére peoplemetrov (priamy prenos zjazdového lyžovania s účasťou P. Vlhovej). V prime time dosiahla hodnotu 53.000
divákov s trhovým podielom 2,1%.
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PROGRAMOVÁ SLUŽBA JEDNOTKA

Jednotka splnila všetky zákonné povinnosti v oblasti vysielania. V roku 2018 priniesla Jednotka ďalšie nové vlastné premiérové programy, premiérové akvizície, športové
prenosy, kultúrnospoločenské akcie, náboženské prenosy a mnoho ďalších programov
verejnoprávneho charakteru. Jednotka aj naďalej ponúkala programovú alternatívu ku
komerčným staniciam svojou ambíciou umožniť divákov prístup k programom s pridanou hodnotou verejnoprávnosti. Vysielanie Jednotky bolo počas roka 2018 rozdelené
na: Novoročnú vysielaciu štruktúru, Jarnú vysielaciu štruktúru, Veľkonočnú vysielaciu
štruktúru, Letnú vysielaciu štruktúru, Jesennú vysielaciu štruktúru a Vianočnú vysielaciu štruktúru.
Novoročná vysielacia štruktúra (1. 1. – 7. 1. 2018)
Na Nový rok Slovenská republika oslavovala 25. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti
Jednotka odvysielala Odovzdávanie štátnych vyznamenaní prezidentom SR (233.000
divákov) a Slávnostný koncert (58.000 divákov), za ktorým nasledovalo vysielanie
slovenskej filmovej klasiky Rodná zem (180.000 divákov). Jednotka taktiež tradične odvysielala Novoročný prejav prezidenta SR (352.000 divákov), ako aj Novoročnú svätú
omšu (115.000 divákov).
V týždni od 2.1. do 7.1. odvysielala Jednotka množstvo domácej a zahraničnej tvorby pre
deti, ale aj dospelých. Zaradené boli Rozprávky bratov Grimmovcov: Modrý lampáš,
Sivá koža, Kráľ zlodejov, Kráľ Drozdia brada, Braček a sestrička, Perinbaba, Popoluška,
Soľ nad zlato a Šípková Ruženka. V poobedňajšom vysielaní sa vysielali seriály Sokol
a holubica, Slovácko sa nesúdi (211.000 divákov), ako i filmy s historickou tematikou
Kapitán (266.000 divákov), V službách kráľa (261.000 divákov), Gróf Monte Christo
(315.000 divákov), či Muž so železnou maskou (243.000 divákov).
V hlavnom vysielacom čase Jednotka vysielala francúzske komédie Čo sme komu urobili? (326.000 divákov), Drž hubu! (332.000 divákov), ale aj remake slávneho filmu Winnetou (193.000 divákov). Do večerného času bola zaradená i úspešná dráma Výmena
(236.000 divákov), či dvojdielny náboženský film Volajte ma František (198.000 divákov). V druhom pásme Jednotka odvysielala filmy ako Francúzsky bozk (179.000 divákov), Obhajca (115.000 divákov), či Chrám Matky Božej v Paríži (171.000 divákov).
Jarná vysielacia štruktúra (8. 1. – 1. 7. 2018)
Jarná programová štruktúra na Jednotke bola vo väčšej miere ovplyvnená Veľkonočnou mimoštruktúrou, Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, Zimnými olympijskými
hrami 2018 v kórejskom Pchjongčchangu a MS vo futbale. Vysielacia štruktúra Jednotky
bola zameraná najmä na univerzálnu cieľovú skupinu divákov a detských divákov.
Veľkonočná vysielacia štruktúra (30. 3. – 2. 4. 2018)
Počas sviatkov sa Jednotka zamerala najmä na vysielanie programov s rodinnou, detskou a náboženskou tematikou.
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Večerné vysielanie – Biblia: Ježiš (obnovená premiéra, HD retušovaná verzia, 172.000
divákov), Salón sestier Fontanových (214.000 divákov), Inšpektor Max (premiéra, 374.000 divákov), Veselá Veľká noc (139.000 divákov), Baba z ľadu (premiéra,
352.000 divákov).
Denné vysielanie – Rozprávky bratov Grimmovcov (170.000 divákov), Tretí princ
(136.000 divákov), Šípová Ruženka (191.000 divákov), Šialene smutná princezná
(170.000 divákov), „S čerty nejsou žerty“ (252.000 divákov), Pomsta (172.000 divákov),
Ťapákovci (84.000 divákov), Statočný zlodej (vysielanie k 20.výročiu úmrtia herca Jozefa Kronera, 86.000 divákov), Katka (vysielanie k 100. výročiu narodenia režiséra Jána
Kadára, 167.000 divákov), Páter Pio, Svätá Barbora (171.000 divákov), Quo vadis.
Letná vysielacia štruktúra (02.07. – 02.09. 2018)
Letná vysielacia štruktúra bola koncipovaná tak, aby nadviazala na jarné vysielanie a udržala si stálu divácku základňu s prihliadnutím na fakt, že v letnom období sleduje televíziu výrazne nižší počet divákov. V roku 2018 zasiahli do letnej programovej štruktúry Jednotky prenosy zo záverečných zápasov MS vo futbale v Rusku,
ktoré vrcholili v polovici júla. V sviatočných dňoch pripravila Jednotka tematické vysielanie k sviatku svätých Cyrila a Metoda v repríze film Cyril a Metod-Apoštoli Slovanov
(65.000 divákov).
K 74. výročiu Slovenského národného povstania Jednotka odvysielala v predvečer
koprodukčný film Krok do tmy (71.000 divákov), filmovú klasiku Vlčie diery (112.000 divákov), Kapitán Dabač (183.000 divákov) a z novšej filmovej tvorby RTVS Nedodržaný
sľub (65.000 divákov). Počas dňa zaradila do vysielania priamy prenos z osláv 74. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (103.000 divákov) a prenos
z Leteckých dní SIAF na Sliači (137.000 divákov).
V špeciálnom vysielaní k 50. výročiu Okupácie Československa 21. augusta odvysielala
premiéru očakávaného pôvodného koprodukčného filmu s prvkami dokudrámy Dubček (269.000 divákov). Pôvodný film RTVS bol úspešne uvedený aj v kinách. Do vysielania v tento deň Jednotka zaradila aj koprodukčný film RTVS a Českej televízie Eštebák
(135.000 divákov).
Jesenná vysielacia štruktúra (03.09.– 23.12. 2018)
Jesenná programová štruktúra na Jednotke bola ovplyvnená významnými udalosťami:
100.výročie vzniku ČSR, 100 rokov od prijatia Deklarácie Slovenského národa v Martine,
100.výročie ukončenia 1.svetovej vojny.
28. októbra v hlavnom vysielacom čase Jednotka odvysielala Slávnostný koncert
k 100. výročiu vzniku Československa, ktorý bol zároveň otváracím koncertom SOSR
v jubilejnej 90.sezóne pod taktovkou Ondreja Lenárda. V neskoršom večernom čase
Jednotka uviedla premiéru filmu Masaryk, historickú drámu venovanú jednému životnému obdobiu čs. diplomata a politika Jána Masaryka. Staršie deti si každú nedeľu až
do konca októbra mohli zasúťažiť vo vedomostnej súťaži o histórii Československa pripravenej v koprodukcii s Českou televíziou Ahoj, republika!
30. októbra, v deň 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa, odvysielala
Jednotka priamy prenos z osláv v Martine. Po prenose zaradila etnografický film Karola Plicku o ľudových zvykoch na Slovensku Zem spieva (65.000 divákov). Večer v hlavnom vysielacom čase v priamom prenose odvysielala Jednotka pod názvom Slovensko
v srdci slávnostný galaprogram, koncipovaný ako posolstvo slovenskému národu pri
príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie (289.000 divákov).
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K 17. novembru, Dňu boja za slobodu a demokraciu, zaradila Jednotka do hlavného
vysielaceho času úspešné koprodukčné filmy RTVS Učiteľka (208.000 divákov), Rukojemník (264.000 divákov) a český film Báječná léta pod psa (136.000 divákov).
Vianočná vysielacia štruktúra (23.12 – 31.12. 2018)
Sviatočná štruktúra Jednotky bola zameraná na univerzálnu cieľovú skupinu s dôrazom na program rodinného charakteru. Počas Vianoc Jednotka pokračovala v tradícii
uvádzania premiér pôvodných rozprávok. Na Štedrý deň v hlavnom vysielacom čase
uviedla pôvodnú televíznu slovenskú rozprávku Vianočné želanie v réžii Petra Bebjaka
(603.000 divákov). Na 1. sviatok vianočný zaradila rozprávku Kúzelník Žito (352.000 divákov) v koprodukcii RTVS s Českou televíziou.
Na Štedrý večer a 1. a 2. sviatok vianočný dominovali aj počas dňa slovenské a české
rozprávky Sokoliar Tomáš, Láska na vlásku, Sedem zhavranelých bratov, Zázračný nos,
O princeznej Jasnenke, Princ a Večernica, O dvanástich mesiačikoch, Anjel Pána 1 a 2,
Princezná a pisár, Prisľúbená princezná, Johankino tajomstvo, Svätojánsky venček,
„Obušku, z pytle ven!“, Orest z rodu čarodejníkov, Pávie pierko či legendárna dvojdielna
miniséria s Janom Werichom Cisárov pekár a Pekárov cisár. Na Štedrý deň nechýbala televízna klasika, neodmysliteľné Vianočné oblátky (194.000 divákov) s Dušanom
Tarageľom v réžii Martina Ťapáka podľa poviedky Martina Kukučína. Jednotka uviedla
v prime time aj obľúbenú televíznu sériu Sváko Ragan (450.000 divákov) s nezabudnuteľným Jozefom Kronerom. Duchovný rozmer Vianoc sme si vo vysielaní Jednotky
pripomenuli 24.12. o polnoci tradične priamym prenosom Polnočnej omše (107.000 divákov) a na 1. sviatok vianočný pápežským požehnaním Urbi et Orbi (245.000 divákov),
po ktorom nasledovala premiéra filmu Syn boží (115.000 divákov). Vianočným darčekom
pre deti bolo aj špeciálne vydanie obľúbených Trpaslíkov Vianoce s Trpaslíkmi (36.000
divákov) a premiéra rodinného filmového muzikálu v koprodukcii s RTVS Spievankovo
a kráľovná Harmónia (57.000 divákov). Tradičným programom na Štedrý deň bol benefičný koncert pre deti z detských domovov Slovenska Úsmev ako dar (140.000 divákov).
Ranné vysielanie pre deti bolo naplnené predovšetkým premiérovým obsahom, animovanými akvizičnými rozprávkami Snehuliak Albi, Prasiatko Peppa-Peppine Vianoce,
Samy a jeho priatelia, Levia stráž, Elena z Avaloru, Sofia Prvá. Počas dopoludnia detskí
diváci videli aj dlhometrážne animované filmy v premiére napríklad Knihu džunglí plnú
dobrodružstiev a taktiež klasický dobrodružno-fantazijný seriál Jaskyňa zlatej ruže alebo princezná Fantaghíro. Popoludní nechýbali obľúbené rozprávky bratov Grimmovcov a Rozprávky H.Ch.Andersena Malá morská víla, Perinbaba, v premiére O živej vode
(196.000 diváko) a Pastier svíň (207.000 divákov).
Podvečer počas prvých vianočných dní patril na Jednotke okrem rozprávok aj romantickým slovenským a zahraničným filmom. Vo vianočnom týždni okrem filmových rozprávok uviedla Jednotka dnes už kultovú filmovú trilógiu z prostredia Tatier Medená veža
(286.000 divákov), Orlie pierko (260.000 divákov), Stratená dolina (341.000 divákov).
V premiére v hlavnom vysielacom Jednotka odvysielala film Kráľovná Viktória (205.000
divákov). Nechýbali ani kultové české komédie Vesničko má středisková (398.000 divákov), Vrchní prchni (197.000 divákov), jeden z najúspešnejších európskych filmov
posledných rokov francúzsky film Nedotknuteľní (313.000 divákov). V neskoršom večernom pásme to boli romantické filmy Bedári, Hrbáč, Bezsenné noci v Seattli, poľská
2-dielna vianočná komédia Noc plná zázrakov, americká Noc v New Yorku.
Silvester 2018 patril pôvodnej televíznej zábave so silvestrovskými špeciálmi zábavnej
šou Milujem Slovensko (434.000 divákov) a Zlaté časy (505.000 divákov). Po polnoci
premiérovému zostrihu záznamu megakoncertu s hitmi Karla Svobodu a z muzikálov
Jozefa Bednárika Od Lady Carneval k Draculovi (257.000 divákov).
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V závere roka od 27.12. do 30.12. RTVS odštartovala v čase pred hlavnými správami veľký
programový projekt podľa licencie BBC Najväčší Slovák a predstavila ešte pred hlavným nominačným večerom 1.januára 2019 prvých 40 osobností zo stovky nominovaných divákmi.
Pondelok
Európske pondelkové kino je súčasťou štruktúry už viac rokov. V rámci neho k najúspešnejším titulom patrili: Fantomas (210.000 divákov), Fantomas sa hnevá (210.000 divákov), Moje leto v Provence (243.000 divákov), Storočný starček, ktorý vyliezol z okna
a zmizol (176.000 divákov), Bella a Sebastián 2 (220.000 divákov), Grand restaurant pána
Septima (215.000 divákov), Oscar (171.000 divákov), Hibernatus (163.000 divákov), Piti,
piti pá (155.000 divákov), Rozmary mocných (171.000 divákov), Muž z Ria (143.000 divákov), Muž z Hongkongu (137.000 divákov), Veľký šéf (159.000 divákov), Heidi (245.000
divákov), Studniarova dcéra (189.000 divákov).
Začiatkom januára bola dočasne pozastavená premiéra cyklickej investigatívnej relácie
Reportéri, namiesto nej bola nasadená repríza publicistickej relácie Občan za dverami.
Od septembra sa už vysielali Reportéri (90.000 divákov) v inovovanom formáte. V druhom pásme Jednotka pokračovala v uvádzaní slovenských a českých kriminálnych
seriálov.
Utorok
V hlavnom večernom čase odvysielala Jednotka niekoľko premiérových akvizičných
kostýmových seriálov Klinika Charité (162.000 divákov), Kolekcia (121.000 divákov)
a Anna Kareninová (126.000 divákov). V apríli seriály vystriedala retušovaná a digitalizovaná trojdielna komédia Nevera po slovensky (242.000 divákov), ktorá bola zaradená
pri príležitosti životného jubilea režiséra Juraja Jakubiska. Od mája až do začiatku MS
vo futbale Jednotka v hlavnom vysielacom čase premiérovala český detektívny seriál
„Četníci z Luhačovic“ (204.000 divákov). Celé jarné obdobie boli v druhom pásme vysielané premiérové akvizičné seriály Polnočné slnko, Uver mi a Skôr než zomrieme.
Od utorka 17. júla sa na Jednotku v ďalších premiérových častiach vrátil obľúbený seriál
z obdobia po skončení 1.svetovej vojny z prostredia policajnej stanice Četníci z Luhačovíc (198.000 divákov). Po ňom nasledovala repríza seriálu Nezvestná (69.000 divákov).
September a polovica októbra patrili britskej štvordielnej adaptácie úspešného detektíva Maigreta. Po Maigretovi bol slot výpravných a kostýmových seriálov naplnený
premiérovou doku-šou Remeslo má zlaté dno, ktorá v deviatich častiach ponúkla divákom dostatok informácií a faktov o tradičných slovenských remeslách so zámerom
ukázať rozdiely medzi modernou dobou plnou technológií a výrobou tradičným spôsobom. Druhé pásmo dlhodobo patrí sofistikovaným minisériám európskej produkcie.
V 2.polroku to boli premiérové časti druhej série úspešnej britskej minisérie Doktorka
Fosterová. Do slotu bola zaradená aj výnimočná 3-dielna koprodukčná séria s Českou
televíziou Spravodlivosť slovenského režiséra Petra Bebjaka ocenená Českým levom.
Neskorý večer patril repríze francúzskeho krimiseriálu Kapitán Cain.
Streda
Na jar 2018 vyvrcholila futbalová súťaž Ligy majstrov. Okrem Ligy majstrov Jednotka
zaradila do hlavného vysielacieho času aj rôzne akvizičné filmy. Najúspešnejší titul bol
dvojdielny Jánošík (286.000 divákov) vysielaný pri príležitosti 330. výročia jeho narodenia. Okrem toho boli úspešné filmy Chyť ma, ak to dokážeš (219.000 divákov), Taxi
(173.000 divákov), Jobs (157.000 divákov), či Stroskotanec (193.000 divákov).
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Na leto Jednotka pripravila filmový westernový špeciál. Od 4. júla si fanúšikovia tohto
žánru mohli pozrieť klasické filmy z prostredia divokého západu Chisum (152.000 divákov), Medzi supmi (242.000 divákov), Old Surehand (204.000 divákov), Winnetou
a miešanka Apanači (257.000 divákov), po nich nasledovali dobrodružné filmy Honba
za pokladom Nibelungov (126.000 divákov), Honba za kopijou osudu (151.000 divákov),
Honba za Jantárovou komnatou (153.000 divákov).
Po skončení sezóny Ligy majstrov zaradila Jednotka filmy zamerané na mužského diváka (Mission impossible I.,II. , Minority report, Collateral, Policajt alebo darebák, Špecialisti..). Nočné filmové okno v stredu patrilo premiérovým francúzskym kriminálkam
zo série Vraždy v.. . Tie si udržiavali konštantnú sledovanosť, pričom najvyššiu dosiahol
film Vraždy vo Fresange (114.000 divákov).
Štvrtok
Jednotka na jar a na jeseň vysielala vo štvrtok večer zábavnú reláciu Zlaté časy (280.000
divákov). V druhom pásme boli odvysielané skutočné príbehy, rodinné drámy a romantiky. Medzi najúspešnejšie patrili Doktor s vedľajšími účinkami (147.000 divákov), Žena
cez palubu (137.000 divákov), Clarissino tajomstvo (175.000 divákov), Otvorená klietka (140.000 divákov), Svadba nie je pre zbabelcov (116.000 divákov), Svadba v Ríme
(125.000 divákov) a talianska historická dráma Láska nepozná vojnu (115.000 divákov),
odvysielaná pri príležitosti stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny.
V lete sa v hlavnom večernom čase na Jednotke vysielali filmy. Najvyššiu sledovanosť
dosiahol nemecký romantický film Včera sme si boli cudzí (171.000 divákov). Milovníci
seriálov si mohli pozrieť v premiére šesťdielny taliansky seriál Sestry (206.000 divákov).
Piatok
V januári až marci Jednotka vysielala reprízové epizódy show Milujem Slovensko
(311.000 divákov). V apríli zaradila premiéru piatej série interaktívnej show Čo ja viem
(391.000 divákov). V druhom pásme boli odvysielané najskôr reprízové časti cyklu Fetiše
socializmu (150.000 divákov) a neskôr v apríli premiérová séria dokumentárneho cyklu
Cestou necestou (184.000 divákov). V neskorších hodinách boli zaradené kultové filmy
ako Horúčka sobotňajšej noci (104.000 divákov), Kill Bill, Hlbočina, či Identita a séria
filmov s legendárnym agentom Jamesom Bondom Žiť a nechať zomrieť (70.000 divákov), Muž so zlatou zbraňou (72.000 divákov), Špión, ktorý ma miloval, Moonraker, Len
pre tvoje oči, Chobotnička, Vyhliadka na smrť.
Úspešnú a obľúbenú šou Milujem Slovensko (356.000), ktorá už roky patrí k stáliciam
jesennej štruktúry, Jednotka odštartovala na jeseň s novými kapitánmi Stankou Kašperovou a Jurajom „Šokom“ Tabačkom. Po zábavnej šou pokračoval obľúbený gastronomický cestopis Cestou necestou (154.000 divákov).
Vo filmovom okne v piatok po 22.00 boli na jeseň uvedené väčšinou klasické filmy v rámci žánrov thriller a krimi a kultové snímky, vrátane profilu Martina Scorseseho. Najvyššiu
sledovanosť dosiahli francúzsky film Falošná identita (176.000 divákov) a klasický film
s Clintom Eastwoodom Drsný Harry (139.000 divákov).
Sobota
Na jar 2018 Jednotka priniesla pokračovanie unikátneho projektu Zem spieva (454.000
divákov). Talentová šou s témou slovenského folklóru opäť oslovila obrovské množstvo
divákov. Folklórna súťaž pozostávala zo siedmich castingových kôl, dvoch semifinálových večerov a vyvrcholila 24.marca finálovým kolom, ktoré sa vysielalo naživo a v ktorom hlasovali a rozhodovali diváci. Od 7. apríla Jednotka vysielala každú sobotu zábavnú
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reláciu Záhady tela (370.000 divákov). V druhom pásme tradične v zábavnom duchu
pokračovala latenight šou Petra Marcina Neskoro večer (294.000 divákov).
Nedeľa
Jednotka zaradila v januári premiéru československého koprodukčného seriálu RTVS
Inšpektor Max (373.000 divákov), v hlavnej úlohe s Jurajom Kukurom. V apríli seriál vystriedali filmové akvizičné minisérie. Najúspešnejšie boli Martino tajomstvo (259.000
divákov), Rivali (195.000 divákov), Piliere moci (136.000 divákov). S akvizičnými minisériami pokračovala Jednotka aj počas letnej vysielacej štruktúry, keď odvysielala tituly
Biblia: Mojžiš (144.000 divákov), Kartúza parmská (153.000 divákov), Ničivé plamene
lásky (162.000 divákov), Rudolph Valentino (236.000 divákov), Boris Guliano - Policajt
v Palerme (141.000 divákov), Zem ohňa (157.000 divákov), Klan Lanzacovcov (195.000
divákov), Dva zákony (203.000 divákov). Počas jesene Jednotka pripravila výber premiérových a populárnych reprízových filmov z vlastnej a z česko-slovenskej produkcie.
Spomedzi nich najvyššiu sledovanosť dosiahli snímky Teória tigra (306.000 divákov),
...kone na betóne (277.000 divákov) a Červený kapitán (275.000 divákov). V adventnom
decembrovom období od 2.12. vždy v dvoch častiach za sebou počas troch decembrových nedieľ Jednotka zaradila v premiére šesťdielny televízny koprodukčný televízny
seriál Českej televízie a RTVS Záhradníctvo, ktorý rozpráva osudy rozvetvenej rodiny
odohrávajúce sa v 40. až 60. rokoch minulého storočia.
Cyklické relácie mimo prime time
V roku 2018 Jednotka pokračovala s vysielaním cyklických relácií vlastnej produkcie
Dámsky klub (82.000 divákov), Duel (211.000 divákov), 5 proti 5 (199.000 divákov), Postav dom, zasaď strom (162.000 divákov), Hurá do záhrady (114.000 divákov), Tajomstvo mojej kuchyne (222.000 divákov), On Air, Autosalón a Slovensko s Tiposom.
Detské relácie a programy pre mládež
Detským divákom Jednotka venuje najmä víkendové dopoludnia. Od januára pokračovala premiérami populárnych relácií Fidlibum, Fidlibumove rozprávky a Zázračný
ateliér. Od apríla pokračovalo premiérové vysielanie Trpaslíkov, relácie Daj si čas a relácie pre mládež PARK. Taktiež bola odvysielaná ďalšia séria náučnej relácie pre deti
Stoj! Pozor! Choď!. Z akvizičných titulov boli zaradené animované seriály Včielka Maja Nové dobrodružstvá II. (premiéra), Martinka II. (premiéra), Mickey Mousov Klub I. + II.,
Sofia prvá (premiéra).
Od septembra pribudla do detského bloku premiéra seriálu Ahoj republika! a k reláciám pre mládež Hudba made in Slovakia. V druhom polroku Jednotka uviedla premiéru
francúzskeho animovaného seriálu Sammy a jeho priatelia, ako i premiéru prvej série
Levia stráž a premiéru fínskeho bábkového seriálu Snehuliak Albi. V repríze zaradila
Jednotka do vysielania úspešný seriál Moji kamaráti Tiger a Macko Pú. Sobotňajšie dopoludnie patrilo reprízovým a premiérovým častiam britského dobrodružného seriálu
Durrellovci, ktorý bol nakrútený podľa knižnej predlohy Geralda Durrella, o živote jeho
rodiny na ostrove Korfu.
Jednorazové eventy
21.1.2018 Krištáľové krídlo (186.000 divákov)
17.3.2018 OTO 18.ročník (629.000 divákov),
6.4.2018 Slnko v sieti (197.000 divákov)
4.6.2018 Slovenka roka (167.000 divákov)
8.12.2018 Noc nádejí, charitatívny galakoncert (297.000 divákov)
15.12.2018 Integrácia 2018, záznam charitatívneho koncertu pre všetky deti bez
rozdielu (174.000 divákov)
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21.12.2018
24.12.2018

Športovec roka, priamy prenos z odovzdávania ocenení najlepším
športovcom a športovým kolektívom za rok 2018 (260.000 divákov)
Úsmev ako dar, benefičný vianočný koncert pre deti z detských domovov (140.000 divákov)

Špeciálne programy
1. 1. 2018 Odovzdávanie štátnych vyznamenaní prezidentom SR (233.000 divákov)
1. 1. 2018 Slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia vzniku SR
12. 1. 2018 Posledná rozlúčka s Mariánom Labudom (225.000 divákov)
14. 1. 2018 Kocúrkovo, zaradené pri príležitosti 100. narodenín herca a režiséra Karola L. Zachara (111.000 divákov)
21. 1. 2018 Bačova žena, zaradené pri príležitosti 100. narodenín herca a režiséra
Karola L. Zachara (166.000 divákov)
28. 1. 2018 Najdúch, zaradené pri príležitosti 100. narodenín herca a režiséra Karola L. Zachara (152.000 divákov)
1. 3. 2018 Privítanie Nasti Kuzminovej v Banskej Bystrici (136.000 divákov)
1 . – 2. 3. 2018 Úprava programu a výmena zábavných relácií RTVS za dramatické
programy v štruktúre Jednotky z dôvodu poslednej rozlúčky s investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom
4. 3. 2018 Príhovor prezidenta Slovenskej republiky (634.000 divákov)
4. 3. 2018 Príhovor predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (639.000 divákov)
4. 3. 2018 Príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky
14. 4. 2018 Valmont, zaradené na pamiatku zosnulého režiséra Miloša Formana
18. 4. 2018 Sladké starosti, zaradené na pamiatku zosnulého režiséra Juraja Herza
(228.000 divákov)
13. 6. 2018 Správa prezidenta SR o stave republiky (89.000 divákov)
13.08.2018 Posledná rozlúčka s hercom Stanislavom Dančiakom, priamy prenos zo
SND (71.000 divákov)
21.08. 2018 Dubček, premiéra filmu k 50.výročiu Okupácie Československa v auguste ´68 (269.000 divákov)
29.08.2018 Oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania v B. Bystrici,
priamy prenos (103.000 divákov)
02.09.2018 Letecké dni SIAF, priamy prenos zo Sliača (137.000 divákov)
28.10.2018 Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa – 90. koncertná sezóna SOSR – dirigent Ondrej Lenárd
28.10.2018 Masaryk, premiéra koprodukčného filmu RTVS a ČT k 100.výr.ČSR
30.10.2018 Slovensko v srdci, galakoncert k 100. výročiu Martinskej deklarácie,
priamy prenos z Ružomberka (289.000 divákov)
10.-11.11.2018 Komunálne voľby 2018, mimoriadne správy, volebné štúdio O 5 minút 12
Domáce a zahraničné duchovné prenosy
1. 1. 2018 Novoročná svätá omša (115.000 divákov)
14. 2. 2018 Popolcová streda (107.000 divákov)
18. 2. 2018 Služby Božie na 1.pôstnu nedeľu (47.000 divákov)
25. 3. 2018 Svätá omša na sviatok Kvetnej nedele (84.000 divákov)
30. 3. 2018 Pašiové Služby Božie na Veľký piatok z Hrochote (61.000 divákov)
1. 4. 2018 Veľkonočná sv. omša a požehnanie Urbi et orbi (158.000 divákov)
3. 6. 2018 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (71.000 divákov)
5.07.2018 Národná Cyrilometodská púť, priamy prenos z Nitry (113.000 divákov)
1.09.2018 Blahorečenie Anny Kolesárovej, priamy prenos z Košíc (47.000 divákov)
15.09.2018 Národná púť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, priamy prenos
zo Šaštína (106.000 divákov)
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Služby Božie na Pamiatku reformácie, priamy prenos z Príboviec
(73.000 divákov)
Polnočná sv. omša z katedrály sv.Alžbety v Košiciach, priamy prenos
(107.000 divákov)
Urbi et Orbi, Vianočné požehnanie pápeža Františka Mestu a svetu,
priamy prenos z Vatikánu (245.000 divákov)
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VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO KONCEPTU - JEDNOTKA
Jednotka splnila v roku 2018 všetky zákonné povinnosti v oblasti
vysielania.
Poznámka:
** V nadväznosti na Zákon č. 220/2007 Z.z. Rada pre vysielanie a retransmisiu definovala
programové typy Zápisom dňa 21.10.2008. V tom čase STV túto kategorizáciu programov
do svojich informačných systémov ale neimplementovala. Preto aj v záujme skoordinovania položiek v „ZMLUVE so štátom o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017“, RTVS implementovala korektnú klasifikáciu programových typov (programov) do svojich informačných systémov v roku
2014. Avšak prechodové obdobie (najmä reprízy v starej klasifikácii) môže spôsobovať odchýlky vzhľadom na plán programového konceptu, najmä v položke Vzdelávanie.
Vzdelávanie je vyhodnocované ako zámer v kapitole verejný záujem (podľa klasifikácie
programu vo verejnom záujme podľa Zákona 308/2000 Z. z.).
Celkový časový rozsah vysielania na Jednotke za rok 2018
Jednotka
vysielanie

Skutočnosť v hod.
8760

plán rok 2018 v hod.
8 760

Plnenie v %
100,0%

Týždenné rozdelenie vysielacieho času na Jednotke za rok 2018
Jednotka
vysielanie

Skutočnosť v hod.
168

plán rok 2018 v hod.
168

Plnenie v %
100,0%

Podiel programových typov vo vysielaní na Jednotke za rok 2018
Jednotka
Programový typ
dokument
dramatika
hudba
náboženstvo
publicistika
spravodajstvo
šport
vzdelávanie
zábava
program spolu
Doplnkové + komercia
spolu

Skutočnosť v hod.
326,02
3710,60
13,65
21,49
1246,11
1470,09
120,88
24,62
1272,96
8206,42
553,40
8760,0

vysielanie v hodinách
plán rok 2018
312,0
3501,93
0,0
15,17
1230,82
1652,07
135,00
24,27
1319,53
8190,79
569,20
8760,0

Plnenie plánu
104,49%
105,96%
***
141,667%
101,24%
88,98%
89,54%
101,443%
96,47%
100,19%
97,22%
100,00%

** Pozn.- viď úvod k Vyhodnoteniu programového konceptu Jednotky

Komentár k Jednotke:
Vyšší podiel programového typu „náboženstvo“ bol spôsobený zaradením väčšieho počtu priamych prenosov omší na Jednotke, keďže Dvojka v tom čase nemohla prenosy vysielať kvôli športovým prenosom. Ostatné navýšenia programových typov sú zanedbateľné.
Nižší objem spravodajstva súvisí s tým, že sa kvôli skoršiemu začiatku priamych prenosov
z futbalu, resp. z hokeja skracovala hlavná večerná spravodajská relácia.
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Podiel programových typov na Jednotke

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA
Pozn.: Podiel počtu odvysielaných hodín na jednotlivé programové typy voči celkovému počtu hodín za rok 2018
t.j. voči 8 760 hod.

Prehľad podielov programov vo verejnom záujme na Jednotke za rok 2018
Program vo verejnom záujme
Spoločnosť a kultúra
Vzdelávanie a poznanie
Spravodajstvo
Spolu

Jednotka
2184,97
2305,00
1534,39
6024,36

26,63%
28,09%
18,70%
73,41%

Pozn.: V zmysle Zákona č.308/2000 Z.z. - podiel vysielacieho času vyhradeného pre Program
vo verejnom záujme min. 50%

Podiel domácej a zahraničnej tvorby vo vysielaní v roku 2018 na Jednotke
Jednotka

Podiel domácej a zahraničnej tvorby
vo vysielaní

hod.
5229,57
3564,22

domáca tvorba
zahraničná tvorba

podiel
59,47%
40,53%

Podiel vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú európsku produkciu za rok 2018
Def.: Podiel vysielacieho času vyhradeného pre európsku nezávislú produkciu na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie v zmysle Zákona č.308/2000 Z.z.
o vysielaní a retransmisii §25 (bez spravodajstva, športových podujatí, zábavných hier,
doplnkového vysielania, reklamy, teletextu a telenákupu).
Jednotka
vysielanie

32

skutočnosť
v hod.
2328,72

podiel
skut.
35,18

min. podiel plán
2018
15,0
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plnenie
v%
235,53%

Prehľad podielov európskej nezávislej produkcie na Jednotke za rok 2018
Jednotka

Európska nezávislá produkcia

hod.
529,28
445,45
680,07
673,95

1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál

podiel
32,46%
27,41%
40,75%
39,78%

Pozn.: V zmysle Zákona č.308/2000 Z.z. - podiel vysielacieho času vyhradeného pre európsku nezávislú produkciu
min. 15%

Minimálny podiel výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými
producentmi so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci Slovenskej televízie
s týmito subjektmi za rok 2018
Jednotka
Vysielanie v premiére

skutočnosť
v hod.
51,05

min. plán rok 2018
v hod.
14,8

*podiel
skut.
0,58%

min. podiel plán plnenie podielu
2018
v%
0,18%
324%

Pozn.: * skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín nezávislej tvorby SR voči celkovému počtu
odvysielaných hodín v roku 2018 ( t.j. voči 8 760,0 hod. na Jednotke )

Komentár:
Jednotka zaraďuje do vysielania slovenskú nezávislú tvorbu hlavne podľa aktuálnych
možností programovej štruktúry, množstvo diel s platnými vysielacími právami využíva
ako doplnky do vysielania. Vždy sa snaží v skutočnosti zaradiť viac tvorby ako je plánované percento na podporu nezávislej produkcie.
Vysielanie premiér a repríz na Jednotke za rok 2018
Jednotka
Vysielanie
Program spolu

Premiéry v hodinách
Skutočnosť
Plán
Plnenie
v hod.
rok 2018
plánu
2665,32
3381,0
78,83

Jednotka
Vysielanie
Program spolu

Skutočnosť
v%
32,48

Premiéry v %
Plán rok
2018
41,30

Plnenie
plánu
78,64

Reprízy v hodinách
Skutočnosť
Plán
Plnenie
v hod.
rok 2018
plánu
5540,95
4809,7
115,20

Skutočnosť
v%
67,52

Reprízy v %
Plán rok
2018
58,70

Plnenie
plánu
115,02

Skutočnosť v % vyjadruje - podiel počtu odvysielaných hodín v premiére/repríze voči celkovému počtu hodín
na program za rok 2018 ( t.j. voči 8 206,40 hod. bez doplnkového vysielania a komercie)

Podiel vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel
na celkovom vysielacom čase na Jednotke za rok 2018
Def.: Audiovizuálne diela (AVD) – na účely tohto vyhodnotenia sa za audiovizuálne diela považujú programy vysielané v premiére za sledované obdobie a vyrobené v Slovenskej republike. Za audiovizuálne dielo sa do tohto vyhodnotenia nezapočítava spravodajstvo, športové
podujatia, zábavné hry, teletext a doplnkové vysielanie vrátane reklamy a telenákupu.
Jednotka
vysielanie

skutočnosť
v hod.
premiéry AVD
1082,88

plán rok 2018
v hod.
premiéry AVD
1045,9

podiel
skut.*

podiel
plán 2018

plnenie
podielu v %

12,36

11,9

103,87

* skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín slovenských AVD v premiére v roku 2018 voči
skutočnému počtu hodín vysielania v roku 2018 na Jednotke ( t.j. voči 8 760,0 hod.)
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Podiel vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel
na vysielacom čase premiérových programov na Jednotke za rok 2018
skutočnosť
v hod.
premiéry AVD
1082,88

Jednotka
vysielanie

skutočnosť
v hod.
premiéry
2665,32

podiel
skut.*

podiel
plán 2018

plnenie
podielu v %

40,63

30,9

131,48

* skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín slovenských AVD v premiére v roku 2018 voči
skutočnému počtu premiérových hodín vysielania v roku 2018 na Jednotke

Podiel vysielacieho času vyhradený vysielaniu v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase
Jednotka
Vysielanie v premiére

skutočnosť
v hod.
-

min. plán rok 2018
v hod.
-

podiel
skut.*
-

min. podiel
plán 2018
-

plnenie
podielu v %
-

* skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín vysielania v jazykoch národnostných menšín
a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky voči celkovému počtu odvysielaných hodín v roku 2018 (
t.j. voči 8 760,1 hod. na Jednotke)

Plnenie ukazovateľov vyplývajúcich zo Zákona 308/2000 Z.z. na Jednotke za rok 2018
Povinnosti v zmysle
Zákona 308/2000 Z.z.
Európska tvorba (v zmysle zákona)
Nezávislá európska tvorba
Nezávislá európska tvorba – nové diela
Program vo verejnom záujme
Program sprevádzaný skryt.
alebo otvorenými titulkami
Program tlmočený do posunkovej reči
nepočujúcich
Program sprevádzaný hlasovým
komentárom pre nevidiacich

Jednotka
skut v %
min. podiel
69,29
50,0
28,37
15,0
10,94
10,0
73,41
50,0

skut. v hod.
5686,26
2328,75
898
3024,36

podiel
138,58
189,13
109,40
146,82

5565,28

67,93

50,0

135,86

499,94

6,1

3,0

203,33

3068,41

37,45

20,0

187,25

Výroba na Jednotke ukončená v roku 2018 a vysielanie tejto výroby (výroba vlastná,
objednávková, objednávková kombinovaná, koprodukcia a kooperácia)
Jednotka

Výroba v hodinách

Vysielanie výroby v hodinách

%
Pre- Reprízy Spolu
plnenia miéry
plánu

plán
rok
2018

Podiel vysielania výroby

%
%
plnenia podiel*
plánu

plán
rok
2018

%
plnenia
plánu

17,9%

20,2%

88,6%

1,5%

1,7%

86,7%

97,0%

12,1%

12,5%

97,1%

141,4%

0,3%

0,2%

131,0%

Programový
typ

skut.
rok
2018

plán
rok
2018

Spravodajstvo

886,2

905,9

97,8%

884,4

584,3

1 468,7

1 652,1

88,9%

Šport

120,9

135,0

89,6%

120,9

0,0

120,9

135,0

89,6%

Publicistika

549,0

559,6

98,1%

545,8

450,6

996,4

1 027,2

21,5

15,2

141,4%

21,5

0,0

21,5

15,2

Náboženstvo
Dokument

2,3

0,0

---

1,8

0,5

2,3

0,0

---

0,03%

0,0%

---

Dramatika

49,8

43,9

113,4%

17,3

7,2

24,5

24,7

99,2%

0,3%

0,3%

99,5%

Zábava

487,4

488,9

99,7%

464,2

452,3

916,5

920,7

99,5%

11,2%

11,2%

99,7%

Hudba

29,2

0,0

---

7,3

0,4

7,7

0,0

---

0,1%

0,0%

---

Vzdelávanie

18,0

20,4

88,2%

17,2

2,5

19,7

20,4

96,6%

0,2%

0,2%

120,0%

program

2 164,3 2 168,9 99,8% 2 080,4 1 497,8 3 578,2 3 795,3 94,3% 43,6% 46,3% 94,2%
* % podielu vyjadruje – počet odvysielaných hodín spolu (premiéry a reprízy) na jednotlivé programové typy voči
skutočnému počtu hodín vysielania programu v roku 2018 na Jednotke ( t.j. voči 8 206,4 hod., plánovaná vysielacia
plocha programu 8 190,8 hod.).
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Rozdiely vo výrobe na Jednotke:
PT Dokument - výroba mimo plán Pivnica - film o filme a prechodová výroba Šport v roku
2017, oprava PT na relácii Šport v roku 2018
PT Hudba - výroba mimo plán cyklus Folklorika , Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku
Československa, Slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia vzniku SR , Od Lady Carneval k Draculovi
Porovnanie objemu výroby v hodinách medziročne na Jednotke
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PROGRAMOVÁ SLUŽBA DVOJKA

Rok 2018 bol vo vysielaní Dvojky rámcovaný sezónnymi vysielacími štruktúrami, ako aj
viacerými významnými udalosťami a výročiami, ktoré si RTVS pripomenula v špeciálnych mimoštruktúrach. Vo vysielaní rezonovalo 25. výročie vzniku Slovenskej republiky,
50.výročie Okupácie Československa, 100.výročie ukončenia 1.svetovej vojny, 100 rokov
od vzniku ČSR, 100.výročie prijatia Martinskej deklarácie, Komunálne voľby a takisto
značný priestor na Dvojke mali prenosy z významných medzinárodných športových
podujatí - Zimnej olympiády v Pjongčangu, MS v hokeji, MS vo futbale. Popri pôvodnom
programe významnú súčasť vysielania tvorili hodnotné akvizičné programy dokumenty, filmy a seriály s náročnejšou dramaturgiou.
Novoročná vysielacia štruktúra (1. 1. – 7. 1. 2018)
Dvojka uviedla na Nový rok tradičný Novoročný koncert viedenských filharmonikov,
ktorý v priamom prenose prenášala ORF do takmer stovky krajín na celom svete, vrátane Slovenska (77.000 divákov). 1.1.2018 si Dvojka pripomenula 25. výročie vzniku Slovenskej republiky mimoriadnou diskusiou (49.000 divákov), premiérovým dokumentom Žijem Dunajom (88.000 divákov), portrétom geniálneho slovenského hudobníka
Mariána Vargu Varga (69.000 divákov) a jeho koncertom Marián Varga 70 (70.000 divákov). Kompletné uvedenie trojdielnej série Erika Baláža Tajomné Karpaty (83.000
divákov), ako aj dokument Pavla Barabáša Sloboda pod nákladom (108.000 divákov)
o tatranských nosičoch, vytvorili jedinečnú primetimovú líniu sviatočného vysielania.
V predvečer sviatku Troch kráľov a zároveň pravoslávnych Vianoc Dvojka odštartovala
novú akvizičnú sériu Katarína Veľká II. Vzostup (v priemere 154.000 divákov).
Jarná vysielacia štruktúra (9. 1. – 30. 6. 2018)
Vysielanie Dvojky ovplyvnili najmä vrcholné medzinárodné a domáce športové podujatia, ZOH v juhokórejskom Pjongčangu, Paralympiáda, Play off domácej hokejovej
Tipsport ligy, MS v hokeji, MS v krasokorčuľovaní, MS vo futbale. Napriek obmedzeniam Dvojka pokračovala vo vysielaní cyklov v nastavených slotoch: v pondelok večer
Moja diagnóza, diskusný ženský panel Silná zostava a pôvodná dokumentárna séria
Biele vrany. V utorok až štvrtok dokumentárny blok, v piatok Família a akvizičný historický seriál (Katarína Veľká II., Vojna a mier...), po ňom zábavná talkshow Adely Banášovej Trochu inak. V sobotu talkšou Anjeli strážni a v nedeľu televízna seriálová klasika (Vivat Beňovský, Nepokojná láska). Časovú os v pondelok až štvrtok o 22:00 doplnili
Správy a komentáre, po nich v utorok diskusná relácia Večera s Havranom, vo štvrtok
voľný cyklus diskusií Sk-Dejiny s Ľubom Bajaníkom k významným výročiam (25 rokov
SR, Február 1948...). Počas pracovných dní od pondelka do piatku s výnimkou športových prenosov bol zaradený Detský podvečerný blok.
Vo vysielaní Dvojky sme si pripomenuli 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, v januári 330. výročie narodenia Juraja Jánošíka, v marci 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského. Dvojky reagovala pohotovo zmenou programu na úmrtia osobností. V januári
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na úmrtie herca Mariána Labudu, v apríli režiséra Juraja Herza, oscarového režiséra
Miloša Formana a spisovateľa a režiséra Petra Krištúfka.
Veľkonočná vysielacia štruktúra (30. 3. – 2. 4. 2018)
Sviatočnú atmosféru v domácnostiach divákov Dvojky pomáhali navodiť najmä zvykoslovné a duchovné programy, televízna klasika s ľudovou tematikou a dokumenty
z prírody. Tradične na Veľký piatok večer vysielala Dvojka priamy prenos z Krížovej cesty
z rímskeho Kolosea (54.000 divákov). Jednotlivé dni rámcovalo veľkonočné zvykoslovie. Obohatením vysielania boli dokumenty z prírody (2-dielny premiérový akvizičný
dokument Divoký Yelowstone). Z obľúbenej televíznej klasiky Dvojka zaradila do sviatočného vysielania televízne spracovanie literárnej predlohy B.S. Timravy Veľké šťastie
(24.000 divákov), film Tri gaštanové kone (100.000 divákov) podľa Margity Figuli a veselohru Drotár (71.000 divákov).
V nedeľu popoludní a v pondelok dostala priestor zábava z archívu STV (Gala Galaxia
Borisa Filana; 76.000 divákov), Kandráčovci - 10 rokov s vami (199.000 divákov), či obľúbený Slnečný cirkus – KÁ. Pre deti Dvojka uviedla dvojdielnu filmovú rozprávku Astrid
Lindgrenovej Madiken. V rámci sviatočnej štruktúry Dvojka tradične odvysielala premiéru pôvodného dokumentu RTVS, tentoraz išlo o výnimočný dvojdielny dokument
Pavla Barabáša Vábenie výšok: Ivan Gálfy (54.000 divákov) a Krutý Everest (76.000
divákov). Divákov zaujal aj premiérový akvizičný hudobný dokument Sting: Slobodný
človek (47.000 divákov). Filmovú večernú ponuku tvorili filmy Útek do divočiny, dvojdielna dokudráma Martin Luther – Myšlienka, ktorá zmenila svet, Príbeh priateľstva
s Jánom Pavlom II (49.000 divákov), či prvé filmové spracovanie známeho románu
Thomasa Hardyho v réžii Johna Schlesingera Ďaleko od hlučného davu.
Letná vysielacia štruktúra (1.7.2018 – 31.8.2018)
Ťažiskom letnej programovej ponuky sa stali tituly späté s tematickým vysielaním k polstoročiu Okupácie, ktoré kulminovali v auguste. Jednak išlo o sériu štyroch diskusií v rámci pokračovania relácie o histórii SK DEJINY s Ľubomírom Bajaníkom a medzi prémiový obsah sa zaradila aj nová slovenská dokumentárna tvorba Spýtaj sa vašich: 68, Môj
neznámy vojak, dvojdielny dokument Válek, päťdielny seriál Okupácia. Pôvodnou dokumentárnou tvorbou prispelo aj Štúdio RTVS v Banskej Bystrici titulmi Vlny slobody a Sliač
v bratskom zovretí. Dvojka reflektovala aj výročie Slovenského národného povstania zaradením televíznej dramatiky Smrť chodí po horách, Demeterovci, Mŕtvi nespievajú, seriál
V tieni vlkov a dokumentárnej tvorby História jedného dokumentu, či titulmi Odchádzanie,
Moje povstanie.sk, Frontové divadlo, Neznámi hrdinovia, Príbehy z Kališťa.
Počas prázdnin priniesla Dvojka v dennom vysielaní archívnu dramatiku, predpoludním
profily Hereckých legiend z uplynulej televíznej sezóny, podvečer krimi príbehy (okrem
iného aj v seriáloch V službách zákona, Škola detektívky). Miesto v štruktúre mali aj detské programy, predpoludním Prázdninové detské predstavenie. Hlavný vysielací čas
otvárali dokumenty. S úspechom sa stretla pondelková investigatíva (Tajomstvá kuracích medailónikov, Ožiarené potraviny, Kukurica: zisk a hlad, Zelená hrozba – invázia
rastlín, Nebezpečné plasty...), utorkový seriál Rivali, stredajšie prírodopisné tituly (Universum, Žralok, Alpské jazerá), piatkové tematické pásmo Obraz slovenskej dediny za
posledné desaťročie (Osadné, Nesvadbovo, Banícky chlebíček, Zem, ktorá hľadá svoje
nebo), či sobotný Dokumentárny klub (Zo zákulisia krízy, Messner). Po večernom dokumente vysielanie pokračovalo Letným kinom, s profilom Alfreda Hitchcocka, Ingmara
Bergmana k 100. výročiu jeho narodenia a Jima Jarmuscha. Súčasťou Letného kina boli
muzikálová klasika (Čarodejník z krajiny Oz, Spievanie v daždi), francúzska nová vlna
(Alphaville) a ďalšie kultové snímky (Komu zvonia do hrobu, Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, Smrť v Benátkach). Počas víkendov nechýbala ani zahraničná seriálová produkcia.
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V sobotu neskoro večer pokračoval III. Sériou seriál Most, v nedeľu II. a III. séria seriálu
Pán Selfridge. Mimoriadnymi zmenami programu na Dvojke RTVS počas leta reagovala aj na úmrtia horolezca Ivana Fialu (13. júla), herca Stanislav Dančiaka (4. augusta)
a hokejistu Stana Mikitu (7. augusta).
Jesenná vysielacia štruktúra (1.9.2018 – 16.12.2018)
Dominantné postavenie v jesennej programovej ponuke Dvojky mali sté výročia slovenských a celosvetových dejinných udalostí, v diskusiách SK DEJINY, Večera s Havranom, či
Silná zostava. Prvú republiku si Dvojka pripomenula slávnostným koncertom SOSR a tiež
novou dokumentárnou sériou Budujeme Slovensko, či premiérami dokumentov Svetlé
miesto a Andrej Hlinka, otec národa?. Z nedávnej produkcie to boli aj vybrané epizódy
cyklov Historická panoráma a Magická osmička. Nadväzujúce výročie Martinskej deklarácie reflektovali na Dvojke okrem iného aj premiérové dokumenty V osídlach veľmocí
a Hlinka. Aj k výročiu ukončenia 1. svetovej vojny pripravila Dvojka viacero programov.
Popri akvizičnej dramatike a archívnych dokumentoch bol premiérovo uvedený zahraničný Koncert za mier z Kráľovskej opery Versailles v Paríži, či nový dokument košického
štúdia RTVS Pokoj nájdený v pekle. Z akvizičnej ponuky možno spomenúť premiéry dokumentov Prvý kameraman na fronte v I. svetovej vojny, či Pád Habsurgovcov. Na prelome októbra a novembra rezonovali vo vysielaní aj Komunálne voľby. Dvojka odvysielala
sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest a obcí nad
25.000 obyvateľov. Tematické vysielanie Dvojka koncipovala aj tradične k 17. novembru,
v rámci ktorého priniesla priamy prenos podujatia Ceny pamäti národa (39.000 divákov),
premiéru akvizičného dokumentu Milda (85.000 divákov), či zahraničnú mini-sériu Pod
rovnakým nebom (31.000 divákov). Ku dňu ľudských práv bol zaradený premiérový celovečerný dokument v koprodukcii Trigon Production a RTVS Vycestovacia doložka pre
Dubčeka (93.000 divákov). Aj počas jesene Dvojka pristúpila k operatívnym programovým zmenám, ktoré súviseli s úmrtiami výrazných osobností, akými boli speváčka Jana
Kocianová (23. septembra), herec Marián Geišberg (10. novembra), historik Pavel Dvořák
(21. decembra), či režisér Vido Horňák (30. decembra).
Vianočná vysielacia štruktúra (17.12.2018 – 6.1.2019)
Sviatočné vysielanie predznamenali koncerty Slovensko Advent 2018 (62.000 divákov) počas štyroch adventných nedieľ. Highlightom premiérovej detskej tvorby RTVS
na Vianoce bol animovaný film Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla (45.000 divákov), ktorým RTVS pokračovala v tradícii každoročného uvádzania nového večerníčkového seriálu. Tresky plesky (32.000 divákov) od 25.12. do Silvestra predstavili deťom
zaujímavé fyzikálne javy okolo nás. Dvojka uviedla aj premiérovú 24-dielnu sériu Adventný Smajlikalendár s Trpaslíkmi. Atmosféru Vianoc priniesli premiérové hudobné
programy: Vianočný koncert Miroslava Dvorského na Štedrý večer (38.000 divákov),
Vianočný koncert RTVS a Českého rozhlasu na 1. sviatok vianočný (47.000 divákov),
Peter Lipa – 75 rokov v plnom nasadení 30. decembra, Pavol Hammel 70 na Silvestra
(47.000 divákov). Vo vysielaní nechýbali ani premiéry tradičných koncertov: Stromček
prianí, benefičný vianočný koncert U. S. Steel Košice (22. decembra, 73.000 divákov),
V slovenskom Betleheme a Mosty Gesharim – Sima Martausová (26. decembra; 70.000
divákov). Dvojka už tradične vo sviatočnom období uviedla premiéry nových koprodukčných dokumentov: Švédi z osady (r. Kaťa Farkašová, 68.000 divákov), Posledný
autoportrét (r. Marek Kuboš). Z akvizičnej ponuky možno spomenúť premiéry dokumentárnych portrétov svetových osobností Dietrich a Garbo, anjel a božská (63.000
divákov), Mata Hari – krásna špiónka (66.000 divákov), Svet Paola Sorrentina (12.000
divákov), Štefan Margita (73.000 divákov), The Beatles – roky na turné (106.000 divákov), U2 naživo v Londýne (36.000 divákov), ale aj o prírode (Putovanie tučniakov:
Volanie oceánu, Zem: Deň na zázračnej planéte, Príbeh lesa), či dokumentárne série
o umení a prírode (Tajomstvá pokladov IV., Modrá planéta, Zvieratá s kamerami).
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Hodnoty Vianoc reflektovali zvykoslovné programy. RTVS v rámci zachovávania kultúrneho dedičstva zdigitalizovala štedrovečerné pásmo v réžii Martina Slivku z roku
1965 Zďaleka ideme, novinu nesieme (25.000 divákov), ktoré diváci mohli sledovať po
vyše polstoročí vo vysokom rozlíšení a s digitálnou retušou. Duchovný odkaz umocnili priame prenosy zo slávnostných Služieb Božích (25. decembra, 74.000 divákov)
a z trojkráľovej svätej liturgie Bohozjavenie (6. januára, 62.000 divákov). Pri príležitosti
200. výročia prvého verejného uvedenia piesne Tichá noc, svätá noc odvysielala Dvojka
dokumentárny film Prvá Tichá noc (37.000 divákov). V programovej ponuke nechýbala ani klasická dramatická tvorba: Rysavá jalovica (185.000 divákov), Bičianka z doliny
(206.000 divákov), Kubo (181.000 divákov), Škriatok (145.000 divákov), Na skle maľované
(159.000 divákov), Ženský zákon, Rozmajrín (100.000 divákov), či Vianoce Adama Boronču. Akvizičnú programovú ponuku dramatiky tvorili filmy s duchovným obsahom
(Evanjelium podľa Jána, Biblia: Genesis), rozprávková klasika (Rozprávka o cárovi Saltánovi, Miazgovci), artové snímky (Whiplash, Dieťa v pravý čas), kultové (Cesta, Ďaleko
od hlučného davu, Takí sme boli, Na východ od raja, Rebel bez príčiny) a ďalšie tituly.
Športoví fanúšikovia ocenili viacero priamych prenosov zo zjazdového lyžovania, biatlonu, hokejovej ligy, no predovšetkým zo zápasov slovenskej reprezentácie na juniorských
Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.
Pondelok
Večerný program otvoril pôvodný medicínsky dokumentárny seriál Moja diagnóza (37.000 divákov), nasledovala diskusia pätice žien Silná zostava (36.000 divákov).
Blok slovenskej tvorby uzatvorili nové koprodukčné dokumentárne série Šesť zmyslov Paríža, Biele vrany, Budujeme Slovensko (6 epizód; 29.000 divákov) a Expremiéri
(7 epizód; 60.000 divákov). Neskoro večer patril Filmovému klubu s predstavením
tvorby Jacquesa Tatiho a Luisa Buňuela (Il camorrista, Ten tajomný predmet túžby),
protivojnový film Volkera Schlöndorffa Plechový bubienok, premiéry titulov Bola noc
v Ríme, Atentát v Paríži, Proces, Vojačik. Na jeseň to bol profil Roberta Bressona (A čo
ďalej, Baltazár, Muška), srbský film (Pekné dediny pekne horia, Rany, Život je zázrak), či
filmy Na západe nič nové a Cesty slávy, ktoré boli cielene zaradené v rámci tematického
vysielania k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny.
Utorok
Dokumentárny dvojslot vyhradený pre históriu a osobnosti. Začiatkom roka mala veľký
ohlas séria Dejiny mafie (82.000 divákov), zaujal aj objavný dokument o Leonardovi da
Vincim Leonardo, muž ktorý zachránil vedu (42.000 divákov), či dokument o známom
architektovi Svet Franka Gehryho (18.000 divákov). V jesennej časti umožnil uvedenie
viacdielnych seriálov. Dejinám sa venovala premiérová 6-dielna séria Po stopách Boha
s Morganom Freemanom (72.000 divákov). Priestor však patril aj novému dokumentu Hlinka (74.000 divákov) z dielne televíznej Redakcie duchovného života RTVS, ktorý
bol uvedený v kontexte storočnice Martinskej deklarácie a premiérovo bol uvedený aj
akvizičný dokument Pád Habsurgovcov pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. U divákov tiež rezonoval dokument 1917: Revolúcia, ale tiež trojdielna séria
Apokalypsa: Stalin (133.000 divákov). Rad výrazných osobností predstavil premiérový
11-dielny seriál Predčasná smrť (priemerná sledovanosť 47.000 divákov) o svetoznámych umelcoch z oblasti filmu i hudby a v príbehoch slávnych pokračovala Dvojka uvedením dokumentov z prostredia britskej kráľovskej rodiny Smrť lady Diany: Hľadanie
pravdy (104.000 divákov), Manžel kráľovnej (115.000 divákov) a Korunovácia (115.000
divákov). Neskoré večery patrili diskusnej relácii Večera s Havranom.
Streda
Stredajší večer otvárali prírodopisné dokumenty. Najviac zaujal 4-dielny seriál Špión
v divočine (58.000 divákov), trojdielny film Kráľovstvo lesa (53.000 divákov), prírodo-
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pisno-cestopisná séria Tajný život jazier (55.000 divákov) a nemecký dokument Domovy zvierat (76.000 divákov). Veľký záujem vyvolala vedecko-populárna séria Deväť
mesiacov, ktoré nás vytvorili (61.000 divákov). K výročiu havárie atómovej elektrárne
Dvojka uviedla poľský dokument Návrat do Černobyľu z roku 1986 (95.000 divákov). Na
3-dielnu sériu Divoká Patagónia (68.000 divákov) nadviazali dokumenty Divoká Sardínia (54.000 divákov), Divoký Skagerrak (44.000 divákov), Divoké Švajčiarsko (95.000
divákov), nasledovala 3-dielna séria Život vo vzduchu (69.000 divákov) a 6-dielny seriál
Najdivšie tvory (69.000 divákov). Divácku obľubu si získal aj druhý dokumentárny slot
pre dokumenty z oblasti vedy či investigatívy. Dvojka v premiére uviedla 8-dielny seriál
Podnety vynálezov (45.000 divákov) a dokumenty Aquarius, záchrana v smrtiacich vodách (38.000 divákov), Čo hovoria deti migrantov (39.000 divákov), A.bloshie - brána do
pekla (50.000 divákov). Druhé pásmo tvoril artový blok magazínov Umenie a Kinorama.
Štvrtok
Štruktúrne akvizičné okno Dokumentárneho klubu sa striedalo s prenosmi zo zápasov
futbalovej Európskej ligy UEFA (priemer za jar - 102.000 divákov). Divákov najviac zaujal dokument o speváčke Amy Winehouse Amy (67.000 divákov), taliansky dokument
o dôsledkoch atómovej havárie v Rusku v 50.rokoch minulého storočia Jedovatý život
(116.000 divákov) a dva dokumentárne pohľady na vzdušné bombardovanie 2. svetová
vojna a spojenecké bombardovanie Francúzska (69.000 divákov) a Svet pod bombami: Od Guernicy po Hirošimu (67.000 divákov) a premiéry filmov Srdce temnoty: režisérska apokalypsa, Nebo a ľad... Jesennou programovou novinkou bola relácia o vede
s názvom Experiment (33.000 divákov), vysielaná v termínoch futbalových zápasov Európskej ligy UEFA (priemer za jeseň - 187.000 divákov) Experiment sa striedal s diskusnou reláciou o histórii SK DEJINY, čím Dvojka priniesla divákom každý štvrtkový večer
premiérovú diskusiu.
Piatok
Už devätnástou televíznou sezónou pokračovala pôvodná dokumentárna séria Família
(44.000 divákov), po ktorej piatkové večery patrili slovenskej a zahraničnej dramatike.
V jarnej sezóne to bola premiérová druhá séria úspešného historického akvizičného seriálu Katarína Veľká II. Vzostup (134.000 divákov), po nej repríza seriálu z britskej produkcie, adaptácia románu L. N. Tolstého Vojna a mier (55.000 divákov), následne seriál
Sherlock (29.000 divákov). Po skončení MS v hokeji Dvojka vyhradila opäť piatkové vysielacie okno pôvodnej televíznej seriálovej klasike z tvorby STV v zdigitalizovanej podobe vysielala seriály Nepokojná láska (54.000 divákov), Miesto v dome (45.000 divákov),
na jeseň seriály Koniec veľkých prázdnin a Alžbetin dvor (82.000 divákov). V druhom
pásme posledné piatky v mesiaci patrili talkshow Trochu inak s Adelou (73.000 divákov), no dominantné miesto v uvedenom čase mal už tradične najprestížnejší akvizičný
filmový slot Dvojky Európske kino klub. Najvyššiu sledovanosť na jar dosiahli chorvátska komédia Kňazove deti (38.000 divákov), britská dráma Neds (21.000 divákov) a taliansky film Spovede (26.000 divákov). Výberová dramaturgia sa aj v úvode jesene zamerala na taliansky film (Mal som sen, Spovede, Nebuď zlý), nasledovala séria premiér
filmov Štát vs. Fritz Bauer, Druhá strana nádeje, Cez kosti mŕtvych. Udalosťou televíznej
sezóny bol veľký 7-dielny profil Paola Sorrentina, s premiérovo uvedenými titulmi Prebytočný človek, Rodinný priateľ, Tu to musí byť, Veľká nádhera a Mladosť. Následne
bol zaradený v premiére dokument Svet Paola Sorrentina.
Sobota
Sobotné večery otvárala talkshow Anjeli strážni (33.000 divákov), ktorá v televíznej sezóne 2018/2019 oslavuje 15 rokov. Hosťami Aleny Heribanovej boli napríklad jadrový fyzik Pavel Povinec, neurochirurg Juraj Šteňo, paralympioničky Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová, režisér Peter Bebjak, herečky Zuzana Kocúriková a Gabriela Marcinková,
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redaktorky Dagmar Mozolová, Dana Herrmannová, operná speváčka Eva Hornyáková,
dramaturg Boris Filan, olympijský víťaz Jozef Pribilinec, či nepočujúca Iris Domancová. V hlavnom vysielacom čase mal miesto aj akvizičný slot česko-slovenskej filmovej
produkcie Na križovatke SK/CZ, v rámci ktorého Dvojka uviedla tituly, ktorými sme si
pripomenuli jubileá režisérov Jiřího Menzla, Dušana Hanáka, Juraja Jakubiska a Ela Havettu. Najvyššiu sledovanosť dosiahol film Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi
dobre (87.000 divákov) a filmy Dušana Hanáka Ja milujem, ty miluješ (68.000 divákov)
a Ružové sny (54.000 divákov). Na jeseň boli uvedené aj tituly Každý týždeň sedem dní
a Nylonový mesiac v réžii Eduarda Grečnera, snímky „Hvězda zvaná Pelyněk“ a Signum laudis – zaradené k storočnici ukončenia 1. svetovej vojny a diváci mohli sledovať
aj filmy ako Citová výchova jednej Dáše, Nevesta hôľ, či Kalamita. Seriálová sobota po
22:00 patrila oceňovaným akvizičným seriálom označovaným odborníkmi ako Quality
TV - „Kvalitná televízia“. Začiatkom roka Dvojka uviedla premiéru tretej série amerického seriálu Fargo (24.000 divákov). Nasledovala premiéra britskej surrealistickej minisérie Taboo (27.000 divákov) a reprízy prvých troch sérií úspešného švédsko-dánskeho
seriálu Most (19.000 divákov).Na jeseň diváci videli premiéru 4.série Most IV (38.000
divákov) a seriálu Babylon Berlín I, Babylon Berlín II.
Nedeľa
V hlavnom vysielacom čase bol vyhradený priestor pre výpravný kostýmový seriál s výnimkou začiatku jarnej sezóny, kedy Dvojka vysielala televíznu seriálovú klasiku Vivat
Beňovský (55.000 divákov). Po skončení MS v hokeji sa vrátilo pôvodné vysielacie okno
zahraničných seriálov zaradením reprízových sérií Pána Selfridga (37.000 divákov). Na
jeseň Dvojka uviedla premiéru záverečnej série Pán Selfridge IV. (40.000 divákov). Pevné miesto v štruktúre neskoršieho večera má aj Kino na Dvojke. Najvyššiu sledovanosť
dosiahli filmy Pink Floyd: The Wall (29.000 divákov) a Monty Python: Zmysel života
(19.000 divákov), Strach a hnus v Las Vegas (16.000 divákov). Začiatkom jesene vrcholil
8-dielny profil Jima Jarmuscha jeho najnovším filmom Paterson, ktorý RTVS uviedla
v premiére. Originálnu filmografiu reprezentovali snímky Ježiš Kristus superstar, Púť
k Svätému Diegovi, Toto je Spinal Tap, Muž, ktorý spadol na Zem, Útek do divočiny,
Pink Floyd: The Wall, Boj o oheň, Strach a hnus v Las Vegas, Osvietenie. Posledná nedeľa v mesiaci bola vyhradená slovenskému divadlu. RTVS uviedla premiéry záznamov z predstavení divadelných inscenácií: Hráči (Slovenské komorné divadlo Martin), Letmý sneh (Divadlo Astorka Korzo), Ťapákovci (Divadlo Jána Palárika v Trnave),
A. I. Dobriansky (Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove), Na slepačích krídlach (Bratislavské bábkové divadlo), Štefánik - Slnko v zatmení (Divadlo Andreja Bagara v Nitre),
To nemá chybu (Radošinské naivné divadlo), Čarodejník z krajiny Oz (Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre).
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TEMATICKÉ OKRUHY VO VYSIELANÍ DVOJKY
Cyklické relácie
Okrem dokumentárnych sérií RTVS Moja diagnóza (pondelok) a Família (piatok), svoje
miesto mali tiež diskusné formáty Silná zostava (pondelok), Večera s Havranom (utorok), SK DEJINY striedajúce sa s novinkou Experiment (štvrtok), talkšou Trochu inak
s Adelou (piatok) a Anjeli strážni (sobota). Stredajší artový blok magazínov Umenie
a Kinorama bol príležitostne doplnený o Festivaly - 4 živly, Grape, Hviezdne noci, Bábkarská Bystrica, Bratislava v pohybe, Konvergencie, či Ars poetica. Počas pracovných
dní boli zachované časové osi národnostného a regionálneho vysielania zo štúdií RTVS
v Košiciach a Banskej Bystrici, na Správy RTVS z regiónov nadväzoval magazín Ahoj
Slovensko. Programová štruktúra Dvojky poskytla priestor aj na uvedenie nových cyklov RTVS. Vo víkendovom vysielaní na jar to bola premiérová séria o sakrálnych pamiatkach so Štefanom Chrapom Božie domy s Vandalom, na jeseň 10-dielna séria PPPíter
v Afrike s youtuberom Petrom Popluhárom a jazykové vzdelávanie - animovaný seriál
Slovenčina na slovíčko prepojený na rovnomenný cyklus Slovenského rozhlasu. V hlavnom vysielacom čase pribudla diskusná relácia o vede Experiment.
Cez víkend Dvojka pokračovala v uvádzaní premiér obľúbených cyklických relácií. Viaceré z nich boli zoskupené v tematických blokoch. Sobotné predpoludnia patrili turisticko-cestovateľskému bloku, súčasťou ktorého boli Televíkend, posledný víkend v mesiaci striedaný s magazínom Extrémne v horách, nová séria PPPíter v Afrike, po nej
nové časti Encyklopédie slovenských obcí a Cyklopotulky (35.000 divákov), resp. Bežkopotulky (34.000 divákov). Nasledoval retro blok historický kalendár HiSTORY, Retro
noviny (36.000 divákov) a Noc v archíve. Ďalší, tzv. hobby blok tvorili Kapura (34.000 divákov), Farmárska revue (79.000 divákov), Halali (66.000 divákov), Na rybách – Petrov
zdar (59.000 divákov) a Test magazín (45.000 divákov), ktoré sa stretávajú s pozitívnou
odozvou nielen v sobotné popoludnia, ale predovšetkým v nedeľné predpoludnia. Pravidelné miesto v sobotnom vysielaní mali špecifické magazíny: pre seniorov Generácia – zlaté roky života, pre hendikepovaných Cesta a Televízny klub nepočujúcich, pre
priaznivcov vedy i techniky VaT a pre divákov zaujímajúcich sa o dianie v európskych
regiónoch Európa v obrazoch a v krajinách V-4 Kvarteto.
V nedeľnej programovej ponuke nechýbali duchovné formáty Orientácie, Televízny posol, Slovo, ako aj cyklus Herecké legendy, ktorý pokračoval už piaty rok profilmi hercov
Vladimíra Müllera, Ivana Rajniaka, Zuzany Kronerovej, Pavla Mikulíka a tvorcovia predstavili aj osobnosti nitrianskeho divadelníctva Adelu Gáborovú, Jozefa Dóczyho, Boženú Slabejovú a ďalších.
Vyššie spomínané cyklické formáty (Halali, Na rybách – Petrov zdar, Test magazín) spolu
s reláciami Polícia, Energetika, Tempo, či ArtSpektrum patrili medzi tvorbu nezávislých producentov, premiérovo uvádzanú na obrazovkách Dvojky. Dvojka uviedla v roku 2018 aj viacdielne série: Kultúrne dedičstvo (20 epizód), Športové nádeje (7 epizód), Týždeň súčasnej
slovenskej architektúry (5 epizód), KONtexty TRAdícií (3 epizódy). Po prvýkrát boli uvedené
aj dokumenty Poľana, Keď terchovské srdce bije, či Na Zakarpatí s láskou (44.000 divákov).
V roku 2018 Dvojka odvysielala celkovo viac ako 100 titulov od nezávislých producentov.
Premiéry dokumentov RTVS:
1. 1. 2018 Žijem Dunajom (88.000 divákov)
1. 1. 2018 Varga (69.000 divákov)
1. 3. 2018 Mir vam (39.000 divákov)
31. 3. 2018 Vábenie výšok – Ivan Gálfy (54.000 divákov)
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1. 4. 2018
30. 4. 2018
20. 5. 2018
27. 6. 2018
5.7.2018
23.7.2018
2.8.2018
17.8.2018
20.8.2018
20.8.2018
21.8.2018
21.8.2018
24.8.2018
31.8.2018
1.9.2018
1.9.2018
15.9.2018
15.9.2018
13.10.2018
28.10.2018
28.10.2018
30.10.2018
11.11.2018
15.12.2018
20.12.2018
21.12.2018

Vábenie výšok – Krutý Everest (76.000 divákov)
Biele vrany – Korupčná výchova (25.000 divákov)
Desať minút lásky (33.000 divákov)
Pochoduj alebo zomri (65.000 divákov)
Slováci v Argentíne (68.000 divákov)
Falošná veda (43.000 divákov)
Ťažká duša (34.000 divákov)
Válek (1/2) (36.000 divákov)
Spýtaj sa vašich: 68 (49.000 divákov)
Vlny slobody (12.000 divákov)
Sliač v bratskom zovretí (36.000 divákov)
Môj neznámy vojak (24.000 divákov)
Válek (2/2) (37.000 divákov)
Trabantom do posledného dychu (47.000 divákov)
Poľovnícke zvyky a tradície (18.000 divákov)
Bratislava, mesto uprostred prírody (54.000 divákov)
Kým je život, ostáva nádej II. (14.000 divákov)
Krajina s vôňou medu (44.000 divákov)
Ostrov Žitný už nie je taký pitný (25.000 divákov)
Svetlé miesto (62.000 divákov)
Andrej Hlinka, otec národa? (81.000 divákov)
Hlinka (74.000 divákov)
Pokoj nájdený v pekle (30.000 divákov)
Vycestovacia doložka pre Dubčeka (93.000 divákov)
Švédi z osady (68.000 divákov)
Posledný autoportrét (17.000 divákov)

Premiéry dokumentárnych sérií RTVS
15.1.2018 – 19.2.2018 Šesť zmyslov Paríža (6 x 26 minút, 24.000 divákov)
21.5.2018 – 25.6.2018 Biele vrany (6 x 26 minút, 27.000 divákov)
21.8.2018 - 18.9.2018 Okupácia (5-dielna séria) (29.000 divákov)
1.9.2018 – 3.11.2018 PPPíter v Afrike (10-dielna séria) (44.000 divákov)
17.9.2018 – 22.10.2018 Budujeme Slovensko (6-dielna séria) (29.000 divákov)
29.10.2018 – 10.12.2018 Expremiéri (7-dielna séria) (60.000 divákov)
GEN.SK
9.1.2018
30.1.2018
8.2.2018
1.3.2018
17.5.2018
28.6.2018

Martin Kundrát (paleontológ) (17.000 divákov)
Katarína Ráczová (šermiarka) (30.000 divákov)
Jozef Šóth (neurológ) (31.000 divákov)
Zita Furková (herečka) (10.000 divákov)
Dušan Jamrich (herec a recitátor) (47.000 divákov)
Marek Hamšík (futbalista) (72.000 divákov)

Premiéry koprodukčných filmov RTVS:
27.8.2018 Smrteľné historky (8.000 divákov),
8.9.2018 Nina (33.000 divákov);
Jednorazové eventy a špeciálne programy:
1.1.2018 Novoročný koncert Viedenských filharmonikov (EBU; 77.000 divákov),
10.1.2018 Slávnostný koncert k 10. výročiu vstupu SR do schengenského
priestoru (25.000 divákov),
13.1.2018 Gypsy Fest (14.000 divákov),
14.1 2018 Bratislavský novoročný koncert (11.000 divákov),
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17.1.2018
31.1.2018
31.3.2018
10.4.2018
11.4.2018
29.4.2018
29.4.2018
1.5.2018
18.5.2018
20.5.2018
31.5.2018
17.6.2018
28.6.2018
29.6.2018
30.6.2018
4.7.2018
1.0.2018
22.9.2018
3.10.2018
6.10.2018
7.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
1.11.2018
3.11.2018
11.11.2018
17.11.2018
8.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
22.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
30.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Zlatá Fatima (20.000 divákov),
Spravodliví medzi národmi (25.000 divákov),
Marián Varga 70 + 1 (10.000 divákov),
Via Bona Slovakia 2017 (45.000 divákov),
Stavba roka (56.000 divákov),
Umenie okamihu (galaprogram k 80-tke Milana Sládka; 17.000 divákov),
Košičan roka 2017 (15.000 divákov),
Štefan Nosáľ 90 (90.000 divákov),
ESPRIT (3.000 divákov),
Benefičný koncert Hallelujah (20.000 divákov)
Letný koncert zo Schönbrunnu (EBU; 38.000 divákov)
Trebbia (30.000 divákov)
Zem spieva pod holým nebom (114.000 divákov)
Hlávku sťať? (galaprogram FF Východná; 98.000 divákov),
Zlatý Amos (8.000 divákov)
Večer ľudí dobrej vôle (59.000 divákov),
Štefan Nosáľ 90 (38.000 divákov),
Cesta na Olymp (44.000 divákov),
CE.ZA.AR (41.000 divákov),
Igric (17.000 divákov),
DOSKY (30.000 divákov),
Slovak Press Photo (18.000 divákov),
Slovenský deň kroja (71.000 divákov),
Medzinárodný ekumenický koncert (7.000 divákov),
Košický zlatý poklad (14.000 divákov),
Koncert za mier (Concert for Peace; 12.000 divákov),
Ceny Pamäti národa (39.000 divákov),
Roma Spirit (23.000 divákov),
Svetlo porozumenia (30.000 divákov),
Slávnostný galavečer k 90. výročiu maďarského vysielania (9.000 divákov),
Benefičný Vianočný koncert U. S. Steel Košice (73.000 divákov),
Vianočný koncert s Miroslavom Dvorským (38.000 divákov),
Vianočný koncert Rozhlasu a televízie Slovenska a Českého rozhlasu
(47.000 divákov),
V slovenskom Betleheme (120.000 divákov),
Mosty Gesharim (70.000 divákov),
Peter Lipa - 75 rokov v plnom nasadení (25.000 divákov),
Integrácia seniorov (47.000 divákov),
Pavol Hammel 70 (47.000 divákov).

Vysielanie pre deti a mládež
Najmladším divákom boli venované tri detské pásma – v pracovných dňoch ranné reprízové Veľké detské predstavenie, poludňajší polhodinový Obedníček a každý deň večerné poldruhahodinové Veľké detské predstavenie s dominanciou premiér. Nedeľné
poludnia boli na Dvojke tiež venované najmenším v slote Obedňajšia rozprávka boli
uvádzané televízne inscenácie pre deti z archívu. Z novej slovenskej tvorby možno spomenúť animovaný film Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla od tvorcov seriálu Mimi
a Líza a nový 7-dielny večerníčkový seriál Tresky plesky, na ktorých sa RTVS podieľala ako koproducent. Pôvodnú premiérovú tvorbu už tradične reprezentovali aj strihové minižánre Trpaslíkov, Fidlibum – Fidlibumove pokusy a Zázračný ateliér – Zázračný
miniateliér. Novinkami v druhom polroku 2018 boli aj špeciály: 24-dielna séria Adventný smajlikalendár od tvorcov Trpaslíkov a 10-dielny seriál Nápady a recepty Janky a Tomáša od tvorcov Zázračného ateliéru z košického štúdia RTVS. Bohatú akvizičnú ponuku
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animovaných seriálov (Vtáčí ostrov, Dimitri, Yakari, Malý Mikuláš, Rýchla rota Chipa a Dala,
Káčerovo Príbehy eskimáčika Inui, či detská kreslená detektívka Lexi a Lottie Pikkuli, Máša
a medveď, Myška Tylda, Prasiatko Peppa I a II, Lilin ostrov pokladov, Kniha džunglí, Andyho
dobrodružstvá v praveku, či premiérové Andyho dobrodružstvá na safari, Kniha džunglí
– Safari ,...). Nechýbali ani vzdelávacie seriály Geolino, Ako vznikajú veci okolo nás, Moji
zvierací priatelia – dobrodružstvá pod hladinou a japonský seriál Úžasná veda.
Hudobné a zábavné relácie
V roku 2018 pripravila Dvojka viacero hodnotných eventov Spravodliví medzi národmi, Stavba roka, Via Bona Slovakia, spoločný prenos s ČT – udeľovanie európskych cien
za kultúru Trebbia. Vážnu hudbu reprezentoval Medzinárodný ekumenický koncert
a cyklus Koncerty pod Pyramídou. Zo zahraničných prenosov EBU možno pripomenúť
okrem Novoročného koncertu Viedenských filharmonikov (77.000 divákov) aj májový Summer Night Concert zo zámockého parku Schönbrunn so svetovou divou Annou Netrebko a Koncert za mier v deň 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny z Paríža.
Vo vysielaní Dvojky mali svoje miesto aj minoritné hudobné žánre. V lete vyvrcholila premiérová 12-dielna séria koncertov zo 43. ročníka Bratislavských jazzových dní. Vo vysielaní Dvojky má významný priestor folklór. Pokračovali nové časti hitparády Kapura (34.000
divákov) a z dielne košického štúdia RTVS mal premiéru aj tituly Vytvorila dedina – Tancuje mesto, Gombasecké kultúrne slávnosti, galaprogram 53. Horehronských dní spevu
a tanca v Heľpe – Prišli, videli, zvíťazili (34.000 divákov), ako aj záznamy zo 64. ročníka
Folklórneho festivalu Východná. Galaprogram Štefan Nosáľ 90 (90.000 divákov) pri príležitosti 70.výročia Lúčnice a nedožitých 91. narodením profesora Štefana Nosáľa patrí do
Zlatého fondu RTVS. Koncert vianočných kolied V slovenskom Betleheme je dlhé roky súčasťou Vianoc (120.000 divákov). Rovnako tak program Slovensko Advent (62.000 divákov) v novom formáte štyroch nedeľných prenosov so štyroch svetových strán divákom sa
postupne predstavili: Solamente naturali a Ľubica Čekovská z Kostola povýšenia svätého
kríža v Snine, Banda, Vranky, Partia a Barbora Švidraňová zo zámockého hotela v Haliči,
SĽUK a Sima Martausová z grand hotela v Tatranskej Lomnici a Missa Pastoralis „Alma
Nox“ a Fragile z kostola sv. Františka Xaverského v Skalici.
Viacero žánrov na jednom javisku sa stretlo na podujatiach, ktoré divákom prostredníctvom televíznych obrazoviek sprostredkovala RTVS v premiére: Košický zlatý poklad,
Svetlo porozumenia, Benefičný Vianočný koncert U. S. Steel Košice, či Vianočný koncert RTVS a Českého rozhlasu, Vianočný koncert Miroslava Dvorského. Dvojka priniesla aj premiéry koncertov jubilujúcich osobností slovenskej hudobnej sezóny: Peter
Lipa – 75 rokov v plnom nasadení a Pavol Hammel 70.
Náboženské vysielanie
Prenosy z bohoslužieb, dôsledne rozdelené podľa jednotlivých konfesií, tvorili stabilnú
súčasť zväčša nedeľného a sviatočného vysielania. Redakcia duchovného života pokračovala v tvorbe cyklických relácií, náboženského magazínu Orientácie (participovalo
na ňom aj televízne štúdio RTVS v Košiciach) a Televízny posol, ako aj duchovných príhovorov Slovo a Sviatočné slovo. Dokumentárnu tvorbu rozšírila o premiérové tituly
Hlinka (k 80. výročiu úmrtia Andreja Hlinku; 74.000 divákov), Život v dialógu (portrét
generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika) a Kým je život, ostáva nádej II (TŠ Košice
pokračovalo v mapovaní osudov irackých kresťanov na Slovensku).
Rímskokatolícke sväté omše
29.4.2018 Svätá omša na sviatok sv. Juraja z areálu rotundy v Nitrianskej Blatnici
(68.000 divákov)
13.5.2018 Svätá omša na sviatok Panny Márie Fatimskej z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (41.000 divákov)
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27.5.2018
9.6.2018
15.7.2018
29.7.2018
25.8.2018
9.9.2018
25.11.2018

Sv. omša na slávnosť Najsvätejšej Trojice - 335. výročie záchrany Trnavy pred Turkami na príhovor Loretánskej Panny Márie (44.000 divákov)
Svätá liturgia na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky z Baziliky Panny
Márie Sedembolestnej (12.000 divákov)
Svätá omša z odpustu Panny Márie Karmelskej v Stropkove (71.000 divákov)
Svätá omša na sviatok sv. Gorazda (77.000 divákov)
Svätá omša na Trojmedzí Čiech, Poľska a Slovenska (23.000 divákov)
Ukončenie Loretánskych dní v Skalici (36.000 divákov)
Slávnosť Krista Kráľa z obce Trstice (23.000 divákov)

Služby Božie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
14.1.2018 Ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov z kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave
(39.000 divákov)
15.4.2108 Služby Božie pri príležitosti 120. výročia vzniku Tranoscia z Liptovského
Mikuláša (52.000 divákov)
30.6.2018 Služby Božie zo VI. evanjelických cirkevných dní vo Zvolene (21.000 divákov)
16.09.2018 Služby Božie - Deň zmierenia (50.000 divákov)
23.09.2018 Ordinácia evanjelických novokňazov z Banskej Bystrice-Radvane
(42.000 divákov)
21.10.2018 Slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa (64.000 divákov)
2.12.2018 Služby Božie na 1. adventnú nedeľu z Veľkého Krtíša (62.000 divákov)
25.12.2018 Slávnostné služby Božie na 1. sviatok vianočný (74.000 divákov)
Gréckokatolícke sväté liturgie
6.1.2018 Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove (62.000 divákov)
4. 2.2018 Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 10. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev siu iuris z Baziliky
Zosnutia Presvätej Bohorodičky (42.000 divákov)
22.4.2018 Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho z Chrámu sv. veľkomučeníka Juraja v Slovinkách (36.000 divákov)
20.5.2018 Archijerejská svätá liturgia z odpustu v Michalovciach (29.000 divákov)
5.8.2018 Odpust na hore Zvir v Litmanovej (73.000 divákov)
22.9.2018 200. výročie Prešovskej gréckokatolíckej eparchie (29.000 divákov)
Pravoslávne sväté liturgie
28.10.2018 Pravoslávna liturgia zo Sniny (32.000 divákov)
Zahraničné duchovné prenosy:
30.3.2018 Krížová cesta z kolosea v Ríme na Veľký piatok (54.000 divákov)
8.4.2018 Svätá omša na sviatok Božieho milosrdenstva z Nám. sv. Petra vo Vatikáne (46.000 divákov)
14.10.2018 Slávnosť svätorečenia z Vatikánu počas Synody biskupov o mladých
(21.000 divákov)
Národnostné vysielanie
Slávnostný galavečer k 90. výročiu maďarského vysielania sa stal koncom roka 2018
oslavou a pripomienkou významnej udalosti národnostného vysielania. Toto jubileum predznamenávala Dvojka už koncom jari v špeciálnej 5-dielnej sérii relácie Tvárou
v tvár (piatok), ktorá s reláciami Maďarský magazín (streda), Rómsky magazín (štvrtok), Rusínsky magazín i Ukrajinský magazín (utorok) a Národnostný magazín tvorili
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aj na jeseň denné premiérové pásmo publicistiky určenej pre národnosti o 15.30 h. Počas
pracovných dní malo svoje pravidelné miesto aj spravodajstvo Hírek o 17.00 h, ktorému
vo štvrtok predchádzali Národnostné správy z televízneho štúdia Košice. Koncom novembra Dvojka odvysielala naživo aj Slávnosť Krista Kráľa z Trstíc v maďarskom jazyku.
Archívne vysielanie
Prepracovaná archívna dramaturgia mala vo vysielaní Dvojky aj na jeseň viacero rovín,
či už išlo o cielený výber dokumentárnej tvorby v pravidelnom dennom slote Archívny dokument o 15.00 h, premyslené zostavovanie archívnej dramatiky, hudby i zábavy
v pracovné predpoludnia o 10.00 h, ako aj premiérový obsah vďaka reláciám Noc v archíve, Retro noviny v sobotné rána a spomienkovým rozhovorom s umelcami v cykle
Herecké legendy počas víkendových popoludní. Prémiovým obsahom letného vysielania s presahom do začiatku jesene bolo aj pokračovanie cyklu Návraty k hereckým legendám, ktorý sa premiérovo zameral na osobnosti ako Karol Machata, Vladimír Müller,
Eva Matejková – Marián Slovák, Hana Meličková, Elo Romančík, Gustáv Valach, Mikuláš
Huba, Ľubo Roman, Zdena Studenková, Zdena Gruberová, František Zvarík, Eva Krížiková, Eva Rysová, Ivan Rajniak. Archívne tituly vysielala Dvojka aj pri príležitosti výročí
osobností, akými boli televízni režiséri Karol Strážnický, Karol L. Zachar, Juraj Jakubisko,
Vladimír Strnisko, Jiří Menzl, Jozef Novan, herci Dušan Tarageľ, , Karol Machata, Hana
Meličková, Jozef Kroner, spisovateľ Rudolf Sloboda, mím Milan Sládek, scenáristka Zora
Krištúfková, v 2. polroku 2018 Martin Huba, Eva Kristínová, Ida Rapaičová, pripomenuli
sme si 110. výročie narodenia Maše Haľamovej, 130. výročie narodenia Martina Benku,
130. výročie narodenia Martina Rázusa, 100. výročie narodenia Tibora Freša, či 90. výročie narodenia Milana Rúfusa. Archívna dramaturgia neopomenula ani dejinné udalosti
– polstoročie Okupácie, storočnice – Prvej republiky, Martinskej deklarácie, ukončenia
1. svetovej vojny, ako aj každoročné pripomínanie si Slovenského národného povstania.
RTVS v rámci zachovávania kultúrneho dedičstva zdigitalizovala dvojdielny film Živý
bič z roku 1966 v réžii Martina Ťapáka, ktorý uviedla v obnovenej premiére v 1. a 2. novembra 2018. Výrobu verzie vo vysokom rozlíšení a s digitálnou retušou zadala Dvojka
aj na štedrovečerné pásmo Zďaleka ideme, novinu nesieme z roku 1965 v réžii Martina
Slivku, ktoré malo v novej kvalite premiérové uvedenie 24. decembra 2018.
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VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO KONCEPTU - DVOJKA
Dvojka splnila v roku 2018 všetky zákonné povinnosti v oblasti
vysielania.
Poznámka:
** V nadväznosti na Zákon č. 220/2007 Z.z. Rada pre vysielanie a retransmisiu definovala
programové typy Zápisom dňa 21.10.2008. V tom čase STV túto kategorizáciu programov
do svojich informačných systémov ale neimplementovala. Preto aj v záujme skoordinovania položiek v „ZMLUVE so štátom o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017“, RTVS implementovala korektnú klasifikáciu programových typov (programov) do svojich informačných systémov v roku
2014. Avšak prechodové obdobie (najmä reprízy v starej klasifikácii) môže spôsobovať odchýlky vzhľadom na plán programového konceptu, najmä v položke Vzdelávanie.
Vzdelávanie je vyhodnocované ako zámer v kapitole verejný záujem (podľa klasifikácie
programu vo verejnom záujme podľa Zákona 308/2000 Z. z.).
Celkový časový rozsah vysielania na Dvojke za rok 2018
Dvojka
vysielanie

Skutočnosť v hod.
7871,45

plán rok 2018 v hod.
7533

Plnenie v %
104,5

Týždenné rozdelenie vysielacieho času na Dvojke za rok 2018
Dvojka
vysielanie

Skutočnosť v hod.
145

plán rok 2018 v hod.
150,96

Plnenie v %
104,11

Komentár k Dvojke:
V súlade so zámerom predĺžiť vysielanie na Dvojke do neskorých večerných hodín a postupne v dlhšom časovom horizonte dosiahnuť 24-hodinové vysielanie bol plánovaný nárast rozsahu vysielania. Plán dosahuje Dvojka postupne podľa disponibilných finančných
kapacít. Zároveň nárast rozsahu vysielania súvisí aj s požiadavkou Medie na 24-hodinové
vysielanie vzhľadom na zákonom limitovaný objem reklamy počas aktuálneho zaraďovania športových prenosov financovaných čiastočne z výnosov z reklamy.
Podiel programových typov vo vysielaní na Dvojke za rok 2018
Dvojka
Programový typ
dokument
dramatika
hudba
náboženstvo
publicistika
spravodajstvo
šport
vzdelávanie
zábava
program spolu
Doplnkové + komercia
spolu

Skutočnosť v hod.
1407,74
1753,33
256,47
62,04
1257,77
1289,39
1038,23
56,54
294,37
7415,88
455,57
7871,45

vysielanie v hodinách
plán rok 2018
1206,18
1788,15
184,55
53,67
1238,33
1280,92
1132,58
39,80
208,68
7132,86
400
7532,86

Plnenie plánu
116,71%
98,05%
138,97%
115,60%
101,57%
100,66%
91,67%
142,06%
141,06%
103,97%
113,89%
104,49%

** Pozn.- viď úvod k Vyhodnoteniu programového konceptu Dvojky
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Komentár:
Najmarkantnejší plusový rozdiel je v programovom type Vzdelávanie – vďaka zaradeniu
do vysielania premiér a repríz nových cyklov - jazykového vzdelávania Slovenčina, na
slovíčko, subformátu Zázračného ateliéru – Nápady a recepty Janky a Tomáša, ako aj
strihových formátov Fidlibumove pokusy a Zázračný miniateliér. Nárast v programovom
type Zábava a Hudba vyplýva z ad-hoc zaraďovaných eventov a koncertov (počas sviatočných mimoštruktúr a k jubileám výrazných osobností slovenskej hudobnej scény).
Podiel programových typov na Dvojke

Pozn.: Podiel počtu odvysielaných hodín na jednotlivé programové typy z celkového počtu hodín za rok 2018
t.j. voči 7871,45 hod.

Prehľad podielov programov vo verejnom záujme na Dvojke za rok 2018
Program vo verejnom záujme
Spoločnosť a kultúra
Vzdelávanie a poznanie
Spravodajstvo
Spolu

Dvojka
2778,17
3460,77
1 001,05
7 239,98

37,46%
46,67%
13,50%
97,63%

Pozn.: V zmysle Zákona č.308/2000 Z.z. - podiel vysielacieho času vyhradeného pre Program
vo verejnom záujme min. 50%

Podiel domácej a zahraničnej tvorby vo vysielaní v roku 2018 na Dvojke
Podiel domácej a zahraničnej tvorby
vo vysielaní
domáca tvorba
zahraničná tvorba

Dvojka
hod.
5631,90
2396,76

podiel
70,15%
29,85%

Podiel vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú európsku produkciu za rok 2018
Def.: Podiel vysielacieho času vyhradeného pre európsku nezávislú produkciu na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie v zmysle Zákona č.308/2000 Z.z.
o vysielaní a retransmisii §25 (bez spravodajstva, športových podujatí, zábavných hier,
doplnkového vysielania, reklamy, teletextu a telenákupu).
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skutočnosť
v hod.
1392,00

Jednotka
vysielanie

podiel
skut.
27,35

min. podiel plán
2018
15,00

plnenie
v%
182,33%

Komentár:
Vysoký podiel nezávislej produkcie je výsledkom systematickej práce akvizícii v rámci
nákupu európskej, českej a slovenskej nezávislej produkcie. Zároveň odráža aj zaraďovanie titulov do rozšíreného 24-hodinového vysielania.
Prehľad podielov európskej nezávislej produkcie na Dvojke za rok 2018
Dvojka

Európska nezávislá produkcia

hod.
320,39
316,02
387,38
368,20

1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál

podiel
27,34
25,74
29,35
26,89

Pozn.: V zmysle Zákona č.308/2000 Z.z. - podiel vysielacieho času vyhradeného pre európsku nezávislú produkciu
min. 15%

Minimálny podiel výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými
producentmi so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci Slovenskej televízie
s týmito subjektmi za rok 2018
Dvojka
Vysielanie v premiére

skutočnosť
v hod.
103,31

min. plán rok 2018
v hod.
110,80

*podiel
skut.
1,31

min. podiel plán plnenie podielu
2018
v%
1,52
86,35

Pozn.: * skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín nezávislej tvorby SR na celkovom počte
odvysielaných hodín v roku 2018 ( t.j. voči 7 871,45 hod. na Dvojke )

Komentár:
Nižší podiel odvysielaných premiér nezávislej tvorby SR je spôsobený rozpracovanosťou náročnejších časozberných dokumentov.
Vysielanie premiér a repríz na Dvojke za rok 2018
Dvojka
Vysielanie
Program spolu

Premiéry v hodinách
Skutočnosť
Plán
Plnenie
v hod.
rok 2018
plánu
3565,22
4075,7
87,47

Dvojka
Vysielanie
Program spolu

Skutočnosť
v%
48,08

Premiéry v %
Plán rok
2018
57,10

Plnenie
plánu
84,20

Reprízy v hodinách
Skutočnosť
Plán
Plnenie
v hod.
rok 2018
plánu
3850,67
3057,1
125,96

Skutočnosť
v%
51,92

Reprízy v %
Plán rok
2018
42,90

Plnenie
plánu
121,04

Skutočnosť v % vyjadruje - podiel počtu odvysielaných hodín v premiére/repríze na celkovom počte hodín na
program za rok 2018 ( t.j. voči 7 415,89 hod. bez doplnkového vysielania a komercie)

Komentár:
Nižší podiel premiér na Dvojke bol spôsobený finančnými obmedzeniami a prechodovou výrobou dokumentov.
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Podiel vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel
na celkovom vysielacom čase na Dvojke za rok 2018
Def.: Audiovizuálne diela (AVD) – na účely tohto vyhodnotenia sa za audiovizuálne diela
považujú programy vysielané v premiére za sledované obdobie a vyrobené v Slovenskej
republike. Za audiovizuálne dielo sa do tohto vyhodnotenia nezapočítava spravodajstvo,
športové podujatia, zábavné hry, teletext a doplnkové vysielanie vrátane reklamy a telenákupu.
skutočnosť
v hod.
premiéry AVD
972,85

Dvojka
vysielanie

plán rok 2018
v hod.
premiéry AVD
918,1

podiel
skut.*

podiel
plán 2018

plnenie
podielu v %

12,36

12,2

105,96

* skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín slovenských AVD v premiére v roku 2018
na skutočnom počte hodín vysielania v roku 2018 na Dvojke ( t.j. voči 7 871,45 hod.)

Podiel vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel
na vysielacom čase premiérových programov na Dvojke za rok 2018
skutočnosť
v hod.
premiéry AVD
972,85

Dvojka
vysielanie

skutočnosť
v hod.
premiéry
3565,22

podiel
skut.*

podiel
plán 2018

plnenie
podielu v %

27,29

22,5

121,28

* skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín slovenských AVD v premiére v roku 2018
na skutočnom počte premiérových hodín vysielania v roku 2018 na Dvojke

Podiel vysielacieho času vyhradený vysielaniu v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase
Dvojka
Vysielanie v premiére

skutočnosť
v hod.
247,27

min. plán rok 2018
v hod.
226,63

podiel
skut.*
3,14

min. podiel
plán 2018
3,1

plnenie
podielu v %
101,3

skutočný podiel vyjadruje – podiel počtu odvysielaných hodín vysielania v jazykoch národnostných menšín
a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom počte odvysielaných hodín v roku 2018
( t.j. voči 7 871,45 hod. na Dvojke)

Plnenie ukazovateľov vyplývajúcich zo Zákona 308/2000 Z.z. na Dvojke za rok 2018
Povinnosti v zmysle
Zákona 308/2000 Z.z.
Európska tvorba (v zmysle zákona)
Nezávislá európska tvorba
Nezávislá európska tvorba – nové diela
Program vo verejnom záujme
Program sprevádzaný skryt.
alebo otvorenými titulkami
Program tlmočený do posunkovej reči
nepočujúcich
Program sprevádzaný hlasovým
komentárom pre nevidiacich

skut. v hod.
4714,34
1392,0
742,92
7255,22

Dvojka
skut v %
min. podiel
63,57
50,0
18,77
15,0
10,02
10,0
98,64
50,0

podiel
127,14
125,13
100,20
197,28

4262,55

60,05

50,0

120,10

351,48

4,95

3,0

165,00

1719,59

24,23

20,0

121,15
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Výroba na Dvojke ukončená v roku 2018 a vysielanie tejto výroby (výroba vlastná, objednávková, objednávková kombinovaná, koprodukcia a kooperácia)
Dvojka

Výroba v hodinách

Vysielanie výroby v hodinách

Podiel vysielania výroby

Programový
typ

skut.
rok
2018

plán
rok
2018

%
Pre- Reprízy Spolu
plnenia miéry
plánu

plán
rok
2018

%
%
plnenia podiel*
plánu

plán
rok
2018

%
plnenia
plánu

Spravodajstvo

182,2

196,4

92,8%

478,8

488,4

121,8%

8,0%

6,9%

116,3%

1 037,8 1 085,6 95,6%

14,0%

15,2%

92,1%

1 037,4 96,8%

13,5%

14,5%

93,3%
94,4%

116,2

595,0

Šport

1 018,5

1 167,1

87,3%

1 011,8

26,0

Publicistika

644,0

684,5

94,1%

623,7

380,0

Náboženstvo

52,4

49,3

106,3%

52,4

3,6

56,0

53,7

104,3%

0,8%

0,8%

Dokument

104,0

92,5

112,4%

66,4

37,4

103,8

116,9

88,8%

1,4%

1,6%

87,5%

Dramatika

16,2

13,3

121,8%

15,4

1,0

16,4

13,3

123,3%

0,2%

0,2%

110,6%

Zábava

97,5

85,4

114,2%

86,8

64,0

150,8

104,2

144,7%

2,0%

1,5%

135,6%

Hudba

79,9

77,9

102,6%

60,3

27,5

87,8

75,4

116,4%

1,2%

1,0%

118,4%

19,3

19,9

97,0%

6,4

4,6

11,0

39,8

27,6%

0,1%

Vzdelávanie
program

1 003,7

2 214,0 2 386,3 92,8% 2 402,0 660,3 3 062,3 3 014,7 101,6% 41,3%

0,6%

24,7%

42,3%

97,6%

* % podielu vyjadruje – počet odvysielaných hodín spolu (premiéry a reprízy) na jednotlivé programové typy voči
skutočnému počtu hodín vysielania programu v roku 2018 na Dvojke ( t.j. voči 7 415,9 hod., plánovaná vysielacia
plocha programu 7 132,9 hod.).

Poznámka k výrobe a vysielaniu vlastnej výroby na Dvojke:
Spravodajstvo neobsahuje relácie Živá panoráma 274,2 hod. a Záznam z rokovania NR
SR 418,5 hod. vzhľadom k tomu, aby sa neskresľoval celý objem výroby a vysielania
štandardného spravodajstva.
Spravodajstvo - rozdiel výroby oproti premiéram vo vysielaní z dôvodu: Správy RTVS
(hlavné) - premiéra vo vysielaní na Dvojke pre nepočujúcich 296,6 hod. ale vo výrobe
stopáž len na Jednotke.
Porovnanie objemu výroby v hodinách medziročne na Dvojke
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OCENENIA PROGRAMOV
Diela vytvorené v koprodukcii RTVS boli v roku 2018 ocenené viac ako 50 cenami a prezentované na viac ako 40 festivaloch.
BABA Z ĽADU
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cena za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe bola
udelená Zuzane Kronerovej za film Baba z ľadu
CUKROVAR V ŠURANOCH Z CYKLU BUDUJEME SLOVENSKO
• Igric - Cena Jána Fajnora v oblasti dokumentárnej tvorby
ČIARA
• Slnko v sieti za rok 2017 – Najlepší hraný film
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cenu za najlepšiu filmovú réžiu získal Peter Bebjak za film
Čiara
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cenu za najlepší filmový strih získal Marek Kráľovský
za film Čiara
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cenu za najlepší filmový zvuk získal Viktor Krivosudský
za film Čiara
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cenu za najlepšiu filmovú hudbu získal Slavo Solovic
za film Čiara
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cena za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe
bola udelená Tomášovi Maštalírovi za film Čiara
• Finále Plzeň 2018 – Cena Zlatý ledňáček za najlepší celovečerný film
• hlavná cena za najlepší film na festivale KOLOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL
v Poľsku (júl 2018)
• Cenu Igric za hranú filmovú tvorbu získal Martin Žiaran za kameru (september 2018)
• tvorivá prémia Ceny Igric patrí Tomášovi Maštalírovi za stvárnenie ústrednej mužskej postavy
ČIERNA MADONA
• dokumentárny film realizovaný vo vlastnej výrobe RTVS
• získal ocenenie Najlepší dokumentárny film - Best documentary na Medzinárodnom katolíckom filmovom festivale MIRABILE DICTU v Ríme dňa 29.11.2017.
DIERA V HLAVE
• Slnko v sieti za rok 2017 – Najlepší dokumentárny film
MARTIN ŤAPÁK
• 20. ročník MFF ETNOFILM ČADCA 2018, organizátor Krajské kultúrne stredisko
v Čadci (Udelenie ceny CENA SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU za portrét jednej z najvýznamnejších osobností slovenského umenia 2. polovice 20. storočia)
MILAN GRYGAR (z cyklu Manifest)
• marec 2018 - Hollywood International Independent Documentary Awards: award of
recognition - Foreign documentary short
MIMI A LÍZA
• účasť na festivale - Armenian Foundation for Promotion of Cinema and TV for Children and Young People Rolan Bykov Foundation 14th International Film Festival For
Children and Youth in November 2018
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NINA
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cena za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe
bola udelená Robertovi Rothovi za film Nina
• Cena Igric (september 2018)
• tvorivé prémie Ceny Igric v danej kategórii udelili Jurajovi Lehotskému za réžiu
• tvorivé prémie Ceny Igric udelila porota Bibiane Novákovej za titulnú postavu
• Igrica za mužský herecký výkon získal Robert Roth za postavu otca
• cena za najlepší film z Medzinárodného filmového festivalu pod názvom V rodine;
festival sa konal v ruskom meste Jaroslavľ a zúčastnilo sa ho 30 filmov z 19 krajín
(august 2018)
• Nina získala na poľskom 47. Lubušskom filmovom lete cenu Bronzové hrozno (august 2018)
OUT
• CANNES 2017 - OFFICIAL SELECTION UN CERTAIN REGARD
• CANNES 2017 - NIMINATION CAMERA D’OR
• KVIFF 2017
• THESSALONIKI FILM FESTIVAL 2017
• FILMFESTIVAL COTTBUS 2017
• Cairo International Film Festival 2017
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cena za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe
bola udelená Judit Bárdos za film Out
PIATA LOĎ
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cenu za najlepší kameramanský výkon získala Denisa
Buranová za film Piata loď
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cenu za najlepší filmový scenár získali Marek Leščák a Iveta Grófová za film Piata loď
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cena najlepší filmový architekt – scénograf bola udelená
Denise Buranovej, Ivete Grófovej, Miroslavovi Královi a Ive Němcovej za film Piata
loď
• Finále Plzeň 2018 – Cena študentskej poroty za najlepší celovečerný film
POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT
• Artfilm Fest 2018 – zvláštne ocenenie poroty za výnimočný film
• cena primátora mesta Piešťany na Cimematik 2018
• Pocity Film Award – Pocity 2018
• Special mention – section Between in Seas – Jihlava IDFF 2018
PRÍPAD KALMUS
• ocenenie na Cinematiku 2018 v sekvencii slovenských dokumentárnych filmov
Cinematik.doc
SILNÁ ZOSTAVA
• Novinárska cena za Najlepší rozhovor, besedu, diskusiu 2018
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
• Slnko v sieti za rok 2017 – divácka cena
ŠPINA
• Divácka cena - Festival A l’est du nouveau! 2018, Mont-Saint-Aignan, Francúzsko
• Cena filmových kritikov - Festival A l’est du nouveau! 2018, Mont-Saint-Aignan,
Francúzsko
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•

Cena mladej poroty - Festival A l’est du nouveau! 2018, Mont-Saint-Aignan, Francúzsko

TAJOMNÉ KARPATY – ŽIVÁ RIEKA
• 25.3.2018 - Hory a mesto - Čestné uznanie v kategórii Voda
TIEŇ JAGUÁRA
• 14.10.2018 - Čestné uznanie poroty na Medzinárodnom festivale horských filmov Poprad
ŤAŽKÁ DUŠA
• Finále Plzeň 2018 – Cena študentskej poroty za najlepší dokumentárny film
• Igric – prémia v oblasti dokumentárnej tvorby
ÚNOS
• Slnko v sieti za rok 2017 – Cena za najlepšie masky pre Martina Jankoviča a Zuzanu
Paulini
VÁBENIE VÝŠOK
• 25.3.2018 - Hory a mesto - Cena literárneho fondu
• 26.8.2018 - Zvláštne ocenenie poroty na 35. ročníku Medzinárodného horolezeckého
filmového festivalu v Teplicích nad Metují
• 23.9.2018 - Ocenenie Best Film About Mountaineering na 23. ročníku najväčšieho
poľského festivalu horského filmu Ladek Mountain Film Festival
VARGA
• Igric za dokumentárnu filmovú a televíznu tvorbu
VRCHOLOVÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ
• GRAND PRIX na MFHF Poprad 2018 (za jedinečné spracovanie života horolezca)
• Cena diváka na MFHF Poprad 2018
WEBSTEROVCI
• IGRIC v kategórii animovanej tvorby - Katarína Kerekesová za réžiu filmu Ocko hrdina
• Bienále animácie Bratislava /BAB/ - prémia Literárneho fondu pre Katarínu Kerekesovú za film Ocko hrdina z animovaného seriálu Websterovci
• účasť na festivale - Armenian Foundation for Promotion of Cinema and TV for Children and Young People Rolan Bykov Foundation, 14th International Film Festival
For Children and Youth in November 2018
• účasť na festivale: 28th FilmFestival Cottbus, Nemecko
• diel Ocko hrdina - Slnko v sieti za rok 2017 – Najlepší animovaný film
ŽIJEM DUNAJOM
• 25.3.2018 - Hory a mesto - Cena V4 Prix
• 23.3.2018 - 9th European Ramsar Meeting Olomouc - 2. miesto v kategórii River Prize
• Igric – Prémia za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

55

VÝVOJ PROGRAMOV
RTVS v roku 2018 podporila 132 projektov vo fáze vývoja:
DRAMATIKA:
Amnestie
Generál
Hniezdo
Mária Terézia, I. a II. séria
Matky
MOC
Na streche

Nech je svetlo
Niekde v Európe
Nikdy sa nevzdaj
Piargy
Pomaľované vtáča
Posol
Správa /Message/

Strážmajster Topinka
Svorka
Šarlatán
Teroristka
Zbojníci
Žaby bez jazyka

DETI A MLÁDEŽ:
Ahoj, republika
Čarovný kamienok
Drobci
Hodinárov učeň
Keď draka bolí hlava
Kriminálka 5.C

Kúzelník Žito
Leto s Bernardom
Mama, kúp mi psa
Mláďatá (2.séria)
Srdce veže
Tresky plesky

Uzly a pomaranče
Vianočné želanie
Websterovci
Záhada vianočného svetla

CENTRUM DUCHOVNEJ TVORBY:
Andrej Hlinka
Genius Loci 2
Eliáš Láni
Kalvária v Banskej Štiavnici
Mária Terézia a Slovensko

Milan Rastislav Štefánik
Proglas
Reformácia na Slovensku
Svätá tvár z Manopella
Sväté schody

Svätí košickí mučeníci
Ťaživosť pravdy (Andrej Žarnov)
Život v dialógu

DOKUMENT A PUBLICISTIKA:
Ako som sa stala Partizánkou
Alexander Dubček
Andrej Hlinka – Otec národa?
Archeológovia – Poprad
Archeológovia - Bojná
Architekt drsnej poetiky
Biele vrany
Božie domy s Vandalom
Budujeme Slovensko
Cesta do nemožna – film o filme
Cestou necestou
Cirkus Rwanda
Čelom k smrti
Desať minút lásky
Dežo Hoffman
Domov
Dlhý deň
Drakula na koľajach
Druhý domov
Európska kaviareň
Expremiéri
Falošná veda
Fetiše nežnej revolúcie
Finále
Gen.sk
Hľadanie stratených svetov – Hrozná
noc pukanská
Horiace srdcia

Hranica v srdci
Chochmesovci
Ikony
Inde
Komúna
Krajina s vôňou medu
Kvetinárstvo (Neviditeľné mesto)
Lada svetom
M.R.Š. Cesta do nemožna
Manifest
Materinská škola
Mohyla (Ja som Štefánik)
Monarchia – Spišský Hrhov
Motýle Slovenska
Môj neznámy vojak
Múdry blázon – P. Scherhaufer
Naše
Na hrane diplomacie
Nezvestní
Odpočítavanie – Ivan Palúch
Okná vedy dokorán
Okupácia 1968
Osamelí bežci
Pavúk – horolezec storočia
Podkarpatská rusínska maliarska škola
Pochoduj alebo zomri
Postav dom, zasaď strom
PPPeter v Afrike

Prípad K.
Rovina, hmla a biela farba
S úctou, Váš sociálny systém
SK Dejiny
Skutok sa nestal
Slováci v Argentíne
Slovenčina na slovíčko
Smutné jazyky
Sound Is Innocent
Spoločná reč
Spýtaj sa vašich: 68
Svetlé miesta
Svetozár Stračina
Sysle
Štyri strany Slovenska
Tieň jaguára
To sa už u nás nedá (Posledný autoportrét)
V objatí slnka
Vábenie výšok – Ivan Gálfy
Vábenie výšok – Krutý Everest
Viliam Turčány – slovenský Dante
Vrcholová príťažlivosť
Vycestovacia doložka pre Dubčeka
Žijem Dunajom II.
Žitný ostrov už nie je tak pitný
Život je krátky (Dobrá smrť)

HUDBA A ZÁBAVA:
Remeslo má zlaté dno
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SEKCIA VÝSKUMU A VÝVOJA
Odbor vlastného vývoja formátov RTVS pracoval v roku 2018 na deviatich programových projektoch.
V oblasti vývoja vlastných formátov je kontinuálnou ambíciou naplnenie potrieb a očakávaní súčasného diváka v línii svetových trendov a doručovania prémiového obsahu
moderného verejnoprávneho média, ktorý je nezameniteľný s konkurenčným produktom. Cieľom vývoja je kvalitne nastaviť technologické, ľudské kapacity a systémové
podmienky pre zabezpečenie vlastného programu, ktoré výrazne znižujú finančnú náročnosť v podobe efektívneho čerpania predovšetkým interných zdrojov RTVS.
Na základe takto definovaných cieľov sme vychádzajúc z reálnej potreby kolegov, rozhlasových a televíznych tvorcov zamerali svoju pozornosť na najmladšieho diváka
a poslucháča, teda na nastupujúcu generáciu konzumentov mediálnych obsahov. Získali sme objektívne a relenvantné informácie o ich mediálnom správaní v dobe silno
rastúceho výtlaku online segmentu. Poznatky sme čerpali zo štúdie Kids power, ktorá
bola realizovaná na vzorke vyše 1000 respondentov. Ide o široký zdroj faktov, ktoré budú
zdrojom pre stratégiu tvorby pre deti a mládež na nasledujúce obdobie v rámci mediálneho domu pod značkou RTVS.
2. polrok 2018 pre Odbor vývoja vlastných formátov RTVS charakterizovala aj personálna zmena na poste programového riaditeľa TV časť a definovanie nových programových vízií.
V koncepčnej rovine ponúkol odbor vývoja programu do programovej vízie celkom
5 sólo projektov (životný štýl DYI, zábavný formát so silným hodnotovým zameraním,
vedecký formát pre deti, ekológia a geopolitika) a jeden komplexný multimediálny tematický projekt literatúra.
Pri ich kreovaní sme mali na zreteli trendy, saturáciu diváckych potrieb, verejnoprávny rozmer a v neposlednom rade prémiovosť obsahu v súlade s novými programovými cieľmi.
V procesnej rovine sme pri vývoji vlastných formátov zaviedli inováciu, ktorá urýchľuje
prechod nových titulov do výkonnej dramaturgie. Inovácia spočíva v prítomnosti dramaturga v procese vývoja už od počiatku projektu, nie až po jeho dokončení a prvej vysielacej sezóne. Uvedená procesná inovácia je efektívna. Vďaka nej sme schopní zabezpečiť prechod formátu do vysielacej dramaturgie v plynulom režime a za výrazne kratší
čas ako doposiaľ.
•
•

•
•

multiplatformový program pre mládež PARK naďalej zostal v kompetencii sekcie,
prešiel hĺbkovým testovaním a v rámci systémových opatrení hľadáme ďalšie riešenia pre podporu najmä v online segmente a prechod do vysielacej dramaturgie
detská relácia Trpaslíci prešla generačnou obmenou niekoľkých hlavných protagonistov, ktorých vyberal kreatívny tím prostredníctvom kastingu tak, aby boli typovo podobní charakterovým postavičkám. Zároveň sa nám podarilo v rámci relácie
prvýkrát zrealizovať k vianočnému obdobiu 24 adventných minižánrov a vianočný
špeciál
historický seriál Niekedy v Európe prebral Odbor vlastnej tvorby vo finálne pripravenej scenaristickej literatúre (8 častí)
diskusný program v rámci cyklu SK Dejiny bol odovzdaný ako kompletne nastavený,
funkčný projekt do dramaturgie publicistiky a dokumentu
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•
•
•
•

•
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panelová diskusná relácia na spoločenské témy Silná zostava prešla od nového
roka do kompetencie výkonnej dramaturgie
Vyvinuli sme, procesne zdokonalili a odovzdali do dramaturgie v jesennej sezóne
programový formát Slovenčina na slovíčko. Už od druhej časti ho výkonná dramaturgia realizovala bez potreby vstupu kapacít vývoja.
Na základe zadania programu sa Sekcia vývoja pokúšala kreovať ďalší formát slova
s pracovným názvom Spoločná reč. Zrealizované boli štyri drafty s určeným moderátorom. Táto cesta sa ukázala ako slepá.
V 2. PR sme do vysielania nasadili nový formát - prémiovú vedeckú talkšou Experiment. Vyrobených a odvysielaných bolo 6 častí. Vďaka novému procesnému prístupu s účasťou výkonnej dramaturgie od jeho počiatku je formát overený a na konci
sezóny odovzdaný ako finálny do vysielacej dramaturgie.
V rámci prozastaveného formátu Reportéri kontinuálne počas 1. polroka poskytovala Sekcia kreatívny a procesný servis v podobe rešerši obdobných formátov
v krajinách EBU, so zameraním na verejnoprávnu ORF a ČT, metodický background
k formátovaniu a nastaveniu nových podmienok fungovania programu, aplikovanie
funkčného a profesionálneho výrazu programu v podobe vizuálnej identity, štúdia
a tvárí formátu.
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VÝSKUMNÝ SERVIS
Činnosť oddelenia výskumu bola v roku 2018 zameraná najmä na spracovanie sledovanosti a počúvanosti relácií RTVS a návštevnosti stránky www.rtvs.sk. Merania diváckej sledovanosti (peoplemetre) a poslucháčskeho záujmu doplňuje ad hoc špecifickými
kvalitatívnymi výskumami podľa typu prieskumu, preferencií ich zadávateľov, pričom
aplikuje najnovšie výskumné nástroje a metódy, ktoré trh ponúka.
Sledovanosť relácií televíznej služny RTVS je dlhodobo monitorovaná na základe údajov z peoplemetrového merania (PMT/KANTAR). Ich spracovanie bolo počas roka realizované v periodických reportoch (denne, týždenne) a ad hoc reportoch zameraných
na konkrétne relácie, športové prenosy alebo televízne sloty. Počúvanosť rozhlasových
služieb je získavaná kvartálne z Radioprojektu (Median SK).
V roku 2018 sme iniciovali pre RTVS meranie online návštevnosti merané prvýkrát v kontexte celého trhu (AIMmonitor/Gemius), meranie AIMmonitor prinieslo aj prehľad socio-demografickej štruktúry návštevníkov portálu rtvs.sk.
V roku 2018 výskumné oddelenie zrealizovalo 15 samostatných projektov, ktoré dopĺňali analýzy kvantitatívnych dát získaných z merania diváckej sledovanosti. Spätná
väzba divákov a poslucháčov sa zisťovala po významných športových podujatiach (MS
2018 v hokeji a MS 2018 vo futbale) ako aj spoločensky významných udalostiach (Komunálne voľby). Pravidelne, po skončení jarnej a jesennej televíznej sezóny sú realizované prieskumy mapujúce divácku percepciu na trhové programové novinky, ako aj
dlhoročnejšie stabilné formáty. Ostatné televízne prieskumy reagovali na požiadavky
Sekcie programu pri hĺbkových analýzach jednotlivých relácií/vysielacích slotov a Oddelenia vývoja formátov pri výskumoch zameraných na pripravované relácie. Samostatný prieskum bol venovaný aj preferenciám a vnímaniu rozhlasového vysielania u detí
a konzumáciu spravodajského online obsahu.
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CENTRÁLNY REGISTER NÁMETOV (CRN)
Do Centrálneho registra námetov bolo za rok 2018 zaregistrovaných spolu 144 televíznych námetov/projektov a 9 rozhlasových projektov/námetov, pričom elektronický
systém ako spôsob registrácie využili predkladatelia pri 67 žiadostiach. Žiaden z projektov nebol vyradený pre neúplnosť informácií. Jeden z projektov bol stiahnutý z hodnotenia na vlastnú žiadosť predkladateľa.
Prehľad registrovaných televíznych námetov/projektov podľa programových typov:
• deti a mládež: 29 registrovaných projektov
• dokument a publicistika: 83 registrovaných projektov
• dramatika: 21 registrovaných projektov
• hudba a zábava: 7 registrovaných projektov
• redakcia duchovného života: 6 registrovaných projektov.
Všetky registrované projekty prešli interným hodnotiacim procesom a boli prezentované na Dramaturgickej rade. Na Programovej rade externí producenti prezentovali
37 projektov z Centrálneho registra námetov.

VÝZVY RTVS NA PROGRAMOVÉ NÁMETY/PROJEKTY
V roku 2018 boli vyhlásené 2 cielené výzvy, 1 výzva na televízny formát a 1 výzva
na rozhlasový formát.
Ponuka na programový formát – dokumentárny film k 100. výročiu SND.
• Zaregistrované projekty: 6
• Projekty prezentované na Programovej rade: 4
• Zamietnuté projekty: 4
• Projekty schválené do výroby: 2
Ponuka na programový formát – Zábavník v Rádiu Slovensko.
• Zaregistrované projekty: 15
• Projekty prezentované na Programovej rade: 4
• Zamietnuté projekty: 12
• Projekty schválené do výroby: 2
• Projekty schválené do vývoja: 1
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SEKCIA PROGRAMOVÝCH SLUŽIEB SRO
Verejnoprávny Slovenský rozhlas potvrdzuje svoju stabilnú pozíciu na trhu a nezastupiteľnú úlohu média verejnej služby. Týždenne si niektoré z našich šiestich v prieskumoch
monitorovaných rádií zapne viac ako 1,8 milióna poslucháčov, denne je to vyše milióna
poslucháčov s podielom na trhu viac ako 31%.
Ak urobíme analýzu dát národného prieskumu MML-TGI (dáta za rok 2018), vyplýva
z nej, že komerčné rádiá uprednostňujú skôr mladšie cieľové skupiny. „Dospelí“ poslucháči vo veku 30 až 79 rokov uprednostňujú práve Rádio Slovensko (dokladajú to dva
z troch základných rozhlasových parametrov počúvanosti, ktorými sú: posledný týždeň,
rádiá včera a podiel na trhu). V cieľovej skupine 30 až 79 rokov Rádio Slovensko v parametri „podiel na trhu“ (tzv. „share“) má bezkonkurenčne najväčší podiel, viac ako štvrtinu z celého rozhlasového trhu na Slovensku (25,2%).
Rozhlasová stanica: počúval posledný týždeň/rádiá včera/podiel na trhu; CS 30 – 79 rokov
Rádio Slovensko: 33,7%/20,3%/25,2%
Rádio Expres: 35,5%/18,9%/22,1%
Fun rádio: 22,0%/9,4%/10,7%
Rádio Vlna: 16,9%/7,0%/8,5%
Rádio Regina: 14,6%/7,2%/7,7%
Rádio Jemné: 18,0%/8,0%/7,6%
Rádio Europa 2: 14,4%/5,3%/4,9%
V dátach za rok 2018 sobotné a nedeľné „Dobré ráno, Slovensko!“ je najpočúvanejšie
ranné vysielanie spomedzi vysielaní všetkých rozhlasových staníc vysielajúcich cez víkend medzi 6. až 9. hodinou, kumulovane vykazuje až 390.000 poslucháčov vo veku 14
– 79 rokov. Aj víkendové predpoludnie (9:00 – 12:00) malo v roku 2018 Rádio Slovensko
najpočúvanejšie vysielanie zo všetkých staníc; v tomto časovom intervale sa pri počúvaní Rádio Slovensko vystriedalo až 396.000 poslucháčov. Rádio Slovensko v roku 2018
dosiahlo najvyššiu hodnotu spomedzi všetkých rozhlasových staníc v parametri ATS relativ, a to 151 minút. (»ATS relativ« je v minútach teoretická dĺžka počúvania rozhlasovej
stanice každým jedným jej poslucháčom a je vyrátaná z celkového počtu odpočutých
minút danej stanice).
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RÁDIO SLOVENSKO
Informačnému Rádiu Slovensko dominuje v týždni prúdové vysielanie, cez víkend dostávajú priestor špeciálne relácie. Tento model má opodstatnenie z dôvodu časových
možností a požiadaviek poslucháčov, ktorí v pracovných dňoch v denných časoch nemajú priestor počúvať tematické programy na väčšej časovej ploche.
Zmeny vo vysielaní Rádia Slovensko odštartovali začiatkom roka zrušením moderátorských
dvojíc v rannom prúde. Ich cieľom bolo odlíšiť vysielanie tejto programovej služby od komerčných rádií s dôrazom na obsah vysielania. Viacero programových zmien nastalo v apríli:
Rádiožurnál Rádia Slovensko zmenil názov na Rádiožurnál RTVS, v pracovných dňoch
o 7:00 a 12:00 a počas víkendov o 12:00 ho preberá Rádio Regina.
Do éteru Rádia Slovensko sa vrátila najznámejšia rozhlasová značka na Slovensku –
Pozor, zákruta. Poslucháči môžu každý pracovný deň od 13:00 počúvať hodinový prúd
aktualít a informácií zo sveta motorizmu, dopravy, ale aj cestovného ruchu. Na príprave
a vysielaní relácie sa podieľajú tímy z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. Z Bratislavy
znie v pondelok, stredu a vo štvrtok, z Košíc v utorok a z Banskej Bystrice v piatok. Na
moderátorskej stoličke sa striedajú Milan Jeluš, Igor Daniš, Miroslav Talavašek, Igor Michalčík a Roman Nadányi.
Večerné prúdové vysielanie v Rádiu Slovensko nahradili hodinové relácie Svet hudby
(po 19:00) a Kontakty (po 20:00) s občianskymi témami. V sobotu po 13:00 vysielame
v premiére reláciu Túto hudbu mám rád a po 14:00 rubriku Týždeň v Európe. Rubriku
V kine s Petrom Konečným nahradila v sobotu po 21:00 hodinová relácia Do kina s Rádiom Slovensko o aktuálnej ponuke filmov, na ktorej sa podieľa viacero autorov. V sobotu po 20:00 Rádio Slovensko vysiela Sobotné reflexie, zamerané na udalosti z nedávnej
histórie a ich vplyv na život spoločnosti. Podľa potreby v danom čase dostáva priestor
diskusia, pripravená v spolupráci s informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu.
Raz mesačne v sobotu od 22:20 vysielame kultúrny magazín Zrkadlenie. V nedeľu po
17:00 je v programe súhrn najzaujímavejších publicistických príspevkov uplynulého
týždňa pod názvom To najlepšie z týždňa.
Od februára sa v nedeľu predpoludním po 10:00 striedajú relácie Encyklopédia spravodlivých a Osudy 20. storočia.
Historické a významné udalosti vo vysielaní:
25. výročie vzniku SR – 1. január: Rekapitulovali sme vnútropolitické dianie, ekonomický vývoj a budovanie demokracie či zapájanie sa Slovenska do medzinárodných štruktúr. Odvysielali sme aj seriál o udalostiach, ktoré sprevádzali tento medzník z pohľadu
rozdelenia Československého rozhlasu a televízie.
Primeraný priestor mali 70. výročie komunistického prevratu vo februári 1948 aj 30. výročie Sviečkovej manifestácie v marci 1988. Príbeh na týždeň k obom udalostiam pripravila Soňa Gyarfašová. V 8-dielnom seriáli priblížil Boris Koreň deň po dni najdôležitejšie udalosti spred 70 rokov s hlasmi Klementa Gottwalda, prezidenta Eduarda Beneša
pred Stalinom (december 1943), či Gustáva Husáka z roku 1946. Obom výročiam boli
venované aj Nočné pyramídy.
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V týždni od 6. 8. do 13. 8. odvysielalo Rádio Slovensko Príbehy fotografií z augusta ´68
a Príbehy rozhlasákov. Na výrobe 10 príspevkov ku každej téme, ktoré vznikli aj na základe materiálov našich poslucháčov, sa podieľali redaktori z Banskej Bystrice, Košíc
i Bratislavy.
V repríze po 10 rokoch dostal priestor seriál Róberta Kotiana o novinároch pôsobiacich
v období Pražskej jari, redaktorka Soňa Gyarfašová v relácii Osudy prezentovala pohľad osobností na rok 1968, predstavila spomienky Marty Ličkovej, Romana Kaliského,
Tibora Kováča, Vojtecha Pasztora.
Počas augusta Rádio Slovensko pripravilo seriál Borisa Koreňa. V minifíčroch predstavilo osobnosti z obdobia roku 1968 - Alexandra Dubčeka, Gustáva Husáka, Ludvíka
Svobodu, Vasiľa Biľaka, Miroslava Kusého a Františka Kriegela, Minifíčer Predjaria – reformy 1963 – 1968 do pádu Novotného, ekonomická reforma a rehabilitácia, minifíčer
Československá jar január až leto 1968, reformy, spoločenský pohyb a zrušenie cenzúry,
minifíčer Pred okupáciou – problémy československej jari, tlak zo zahraničia na zastavenie reforiem a rokovania s československým vedením.
Témou Dobrého rána Ako evidujeme august ´68 sme upozornili na Nočnú pyramídu
s Martinom Jurčom, venovanú spomienkam rozhlasákov na ich činnosť v dňoch invázie a vernisáž výstavy fotografií v budove Slovenského rozhlasu a prispeli k propagácii tematického programu Osmičková pyramída, venovanému 50. výročiu vpádu vojsk
Varšavskej zmluvy.
21. augusta 2018 o 8.45 hod. odvysielalo Rádio Slovensko vzácny archívny záznam:
Presne pred päťdesiatimi rokmi a v rovnakom čase.
Od 21. do 27. augusta odvysielalo Rádio Slovensko sedem dielov Okupácia deň po dni,
v utorok 28. augusta záver seriálu s názvom Normalizácia.
V deň výročia SNP odvysielalo Rádio Slovensko rannú tému, v ktorej sa pýtalo poslucháčov na miesta v ich okolí pripomínajúce dianie tejto významnej historickej udalosti.
V publicistických príspevkoch v Rádiu Slovensko prešli trasou SNP, vedúcu cez väčšinu
významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945, Popoludní
odznel v Rádiu Slovensko príbeh Financoval som SNP o prof. JUDr. Imrichovi Karvašovi,
guvernérovi Slovenskej národnej banky v časoch Slovenského štátu.
V nedeľu 30. septembra sme odvysielali fíčer Terezy Križkovej – autora Adama Hanuliaka o Mníchovskej dohode Pešiak na šachovnici.
100. výročie vzniku Československa – v publicistike sme priblížili, za akých okolností
vznikal spoločný štát Čechov a Slovákov. Zastávkami na ceste k vyhláseniu Československej republiky 28. októbra 1918 boli v Príbehu na týždeň Prvá svetová vojna, domáci
odboj proti habsburskej monarchii, trojica Masaryk – Štefánik – Beneš a Československé légie.
Počas spoločného vysielania ČRo Rádiožurnál a Rádia Slovensko z hranice na Kohútke pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sa 28.októbra 2018 v popoludní
predstavili Bolek Polívka, Milan Lasica, Dárius Rusnák, Jiří Králik, historik Adam Hudek,
hudobníci Igor Timko z No Name, Michal Malátný z Chinaski, spravodajcovia z Čiech
v SR a zo Slovenska v ČR (Boris Kršňák, Lubomír Smatana), moderátori Jan Pokorný
a Hana Shánělová z ČRo a Ivana Ilgová a Roman Bomboš z Rádia Slovensko.
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30. októbra 2018, v deň pripomenutia 100. výročia Martinskej deklarácie, mapovalo
Rádio Slovensko život pred 100 rokmi za prvej Československej republiky. Pozrelo sa
na to, ako v tom období vyzeralo zdravotníctvo, móda, folklór, vysoké školy, hlasovacie právo pre ženy či pracovný čas a dovolenky. Rovnako priblížilo významné historické
udalosti, ktoré predchádzali prijatiu Martinskej deklarácie. Prostredníctvom rozhlasového archívu prinieslo poslucháčom spomienky aj výpovede aktérov udalosti v Príbehu
Martinskej deklarácie Borisa Koreňa.
Rádio Slovensko na úvod roka tiež predstavilo nominovaných vo všetkých 10 kategóriách
na Krištáľové krídlo za rok 2017 a prinieslo informácie o víťazoch.
Veľká noc: V rannom vysielaní na Veľký piatok a Bielu sobotu si poslucháči vypočuli
Zamyslenia s vysvetlením významu týchto sviatočných dní. V piatok po poludňajšom
Rádiožurnále sme odvysielali fíčer Gabriely Horečnej Umrieť a žiť večne. V Nočnej pyramíde privítala Katarína Martinková Ľuba Badiara, rodáka spod Tatier, ktorý sa venuje
charite a hľadá ľudí, ktorí by sa zo svojho dostatku podelili s tými, čo majú málo. V nedeľu pripravilo Rádio Slovensko rozhovor Štefana Chrappu s teológom Danielom Dianom, priamy prenos slávnostnej svätej omše a požehnania Urbi et Orbi z Vatikánu. Na
Veľkonočný pondelok sme do predpoludňajšie ho programu zaradili hru Radošinského
naivného divadla Konečná stanica.
V letných mesiacoch vzišli zo súbehu námetov Zábavníka Rádia Slovensko dva nové
zábavníky Skúška sirén a Pichli vidly a dve nové zábavné rubriky do vysielania Rádia
Slovensko. Do programu ich zaradilo Rádio Slovensko od septembra 2018.
V Rádiožurnále, spravodajstve a vysielaní sme koncom septembra odvysielali správu
o úmrtí Jany Kocianovej s avízom relácií, kde sme si ju pripomenuli – Túto hudbu mám
rád, i polhodinový zostrih Nočnej pyramídy.
V 2. polovici novembra sme mediálne podporili medzinárodný festival Prix ex Aequo,
v relácii Túto hudbu mám rád sme poslucháčom pripomenuli zosnulého herca Mariána
Geišberga, a vo vysielaní rezonovalo aj 29. výročie Novembra 89.
V predvianočnom období sme odvysielali 4 reprízy televíznych prenosov Slovensko Advent 2018 v rozhlasovej podobe.
Mikulášske ranné vysielanie z Detského domova v Trnave s Kulym, speváčkou Dúhalkou, mímom Mirom Kasprzykom, a moderátormi Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom zaznamenalo mimoriadny poslucháčsky ohlas.
Jubilantovi Pavlovi Hammelovi patrila v decembri jedna z relácií Túto hudbu mám rád.
Počas Vianoc Rádio Slovensko odvysielalo:
35 rozhovorov - hostia: Sima Martausová, Veronika Šikulová, Milan Lasica, Peter Jaroš,
Nela Pocisková, Filip Tůma, Iva Janžurová, Jozef Vengloš, Vladimír Kobielsky, Zuzana
Rehák Štefečeková, Milan Antonič, Ivan Mládek, Miro Žbirka, Ján Hroboň, dvojica humoristov Trnka – Hudák, Pavel Faško, Martin Harich, Peter Hámor a. i.
Vianočné miniatúry – krátke poviedky známych slovenských autorov v interpretácii
moderátorov Rádia Slovensko.
Štedré telefonáty – poslucháčske pozdravy pred Polnočnou omšou.
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Divadelné predstavenia Radošincov Ako som vstúpil do seba a Včela v zime.
Prúdové vysielanie s obhliadnutím sa za tým najlepším z vysielania z minulého roku.
Nechýbali zostrihy Nočných pyramíd, zábavníkov, cirkevné prenosy a omše, liturgia,
fíčre, či emotívne reakcie poslucháčov, ktoré sme zaznamenali v éteri Rádia Slovensko.
Vianoce spisovateľov
Vianočné spojky s Adelou Vinczeovou a hercom Františkom Kovárom.
Rozhovor s dvojicou Humenčanov na tému domov - divadelná a televízna režisérka
Adriana Totiková premiérovala novú hru rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča
v Prešove - Domov a Michal Baláž, ďalší Humenčan, jeden z tvorcov filmu True Štúr.
Silvestrovské Spojky - Adela Vinczeová - hostia - herci a zároveň manželia Zuzana Šebová a Michal Kubovčík.
Zábavníky počas Vianoc 2018:
PREMIÉRA silvestrovského vydania relácie Skúška sirén
PREMIÉRA silvestrovského vydania relácie Pálenica Borisa Filana
PREMIÉRA silvestrovského vydania relácie Pichli vidly
To najlepšie z archívu – Sedem bez záruky, Silvestrovský Uragán, Podvod
Prehľady udalostí roka:
Na záver roka sme odvysielali prehľad udalostí roka Slovensko 2018, Svet 2018, Kultúra
2018, Šport 2018.
Slovenská hudobná produkcia v Rádiu Slovensko tvorí mesačne 35 %. V súlade s koncepciou podpory domácej hudobnej produkcie vysielame v týždňovej periodicite aj rubriku Naša hudba a tiež reláciu Naša hudba naživo – pravidelne vysielame aj hodinový
záznam z koncertu domáceho interpreta. V prípade vydania nových albumov či singlov
prichádzajú slovenskí interpreti naživo do štúdia na krátke rozhovory, čo opäť podporuje počúvanie slovenskej hudby a zároveň zatraktívňuje vysielanie.
Športové udalosti:
Vysielanie z Olympijských a Paralympijských hier v Pjongčangu poskytlo poslucháčom množstvo informácií a zaujímavostí z diania pod piatimi kruhmi v priamych prenosoch, reportážach a rozhovoroch Rádia Slovensko. Ďalšou dominantou boli MS v hokeji
v Kodani – séria priamych prenosov, reportáží a športových publicistických príspevkov
spolu s rubrikou Dovolené uvoľnenie Martina Šeďa. Rovnako sme primerane informovali o MS vo futbale v Rusku.
Súťaže a marketingové kampane:
Zem spieva - súťaž s prepojením na televízny formát, vyše 17 000 hlasujúcich SMS poslucháčov, mimoriadny ohlas a vydarené použitie neočakávaného zvukového efektu
ukážok ľudových pesničiek s fungujúcim televíznym formátom a využitie crossproma
rádio + televízia patriace po značku RTVS.
Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Vedomostná súťaž zaznamenala mimoriadny
poslucháčsky ohlas, počas jej trvania sme zaevidovali 45 000 poslucháčskych odpovedí, hlavnou výhrou bol zájazd do Ománu.
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Súťaž o letné tábory pre deti – Rádio Slovensko – táborová pesnička, 7 týždňov.
Aj my sme naladení na slovenskú hudbu - komunikácia hudobného formátu Rádia Slovensko, podporujúca slovenských autorov a interpretov pesničiek spojená s paralelne
vysielanou televíznou kampaňou.
V Banskej Bystrici začiatkom septembra odovzdali Hondu Civic víťazke súťaže Auto na
kľúč, súťaž sa stretla s mimoriadnym záujmom počas vysielania v teréne, na sociálnych
sieťach, kde sme zaznamenali vzostup v niekoľkých ukazovateľoch, ako aj na záverečnom
podujatí odovzdávania, keď výherkyni tlieskalo niekoľko tisíc prítomných návštevníkov.
1. mája vyhlásilo košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska 34.ročník pesničkovej
súťaže Košický zlatý poklad, ktorého finálový koncert sa uskutočnil 20.10.2018 v košickom Kulturparku od 19:00 hod. a v priamom prenose ho odvysiela Rádio Slovensko. 11
piesní z druhej skupiny a rozhovory s ich interpretmi v predpremiére odvysielalo Rádio
Slovensko od 14.9. do 28.9. v relácii Svet hudby v čase od 19:05 do 20:00 hod.
Od 1. októbra do 24. decembra odvysielalo vedomostný kvíz Ste múdri ako rádio?. Poslucháči každý deň získali za správnu odpoveď na otázku 100 eur na nákup elektroniky
a 1 z poslucháčov získal hlavnú cenu - zájazd do Ománu. Do súťaže sme za celý rok SMS
hlasovaní zaznamenali 95 000 spoplatnených správ s odpoveďami.
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RÁDIO REGINA
Rádio Regina Západ (RRZ) má za cieľ osloviť kvalitným programom poslucháčov v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Na základe výsledkov pravidelných analýz prieskumov počúvanosti v januári 2018 RRZ pristúpilo k výstižnejšej
hudobnej dramaturgii programovej služby a v apríli 2018 upravilo obsah i formát niektorých hodín prúdového vysielania tak, aby program adresnejšie vystihoval charakter
programovej služby Rádio Regina Západ. V prúdovom vysielaní dominujú aktuálne regionálne témy, ktorých umiestnenie a dĺžka sa riadi formátmi ranného, predpoludňajšieho a popoludňajšieho prúdu. V predpoludňajšom vysielaní je priestor aj na vysvetlenie a analýzy celospoločensky dôležitých problematík, ktoré majú dosah na obyvateľa
západného Slovenska. K programovým novinkám pribudla i nová zvuková grafika.
V 24-hodinovom vysielaní RRZ je aj naďalej niekoľko relácií, na ktorých príprave sa podieľajú všetky tri štúdiá (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). Ich opodstatnenie vychádza z možnosti osloviť i potenciálnych poslucháčov, ktorí na základe väčšej koncentrácie pracovných príležitostí na území západného Slovenska existujú v ňom väčšinu roka,
prípadne sa v ňom natrvalo usadia.
RRZ považuje hudobnú zložku za dôležitú súčasť obsahu vysielania, ktorá zásadne
ovplyvňuje i periférne vnemy poslucháča. Vyhovelo požiadavkám poslucháčov, ktorým
v dennom prúde chýbal slovenský folklór. Pri dodržaní nastaveného hudobného formátu
sú do playlistu zaradené, s citom pre kontext s obsahom konkrétneho príspevku, skladby
prezentujúce novodobé spracovanie slovenskej etno hudby. Veľmi úspešná je nočná relácia Bez slov zameraná na inštrumentálnu hudbu. Sviežo a informačne bohaté sú večerné
relácie folklórneho charakteru Zahrajte mi túto!, Kapela hraj! a Husličky z javora.
Od februára RRZ intenzívnejšie a cieľavedomejšie komunikuje s poslucháčmi v živom vysielaní a prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Elektronická podpora propagácie programu
Rádia Regina západ a spätná väzba internetových priaznivcov má stúpajúcu tendenciu.
Obsahové zmeny v prúdovom vysielaní od 9. apríla
RRZ sa zmenou stalo kontaktovejším a adresnejším. Pribudli nové rubriky, niektoré
predchádzajúce boli modifikované a niektoré zanikli. Všetky zmeny sa robili po zvážení,
diskusii a po konzultáciách v súlade s oddelením sledujúcim prieskumy a disponujúcim
výsledkami mapovacej štúdie.
Niektoré z nových a aktualizovaných rubrík a seriálov:
Ranná rozcvička s Rádiom Regina – realizácia v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava – trojminútová motivácia k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pravidelného pohybu poslucháčov,
Fórum – (po stopách poslucháčskych podnetov, alebo vaše starosti na našu hlavu v pracovných dňoch) – krátka občianska publicistika, v ktorej RRZ rieši poslucháčske podnety, problémy denného života zaslané elektronicky alebo na redakčný záznamník,
Otázka na dnes – kontaktová časť ranného vysielania, v ktorej je priestor pre poslucháčov na ich názory a skúsenosti či vedomosti, zároveň tým spravidla ide o avizovanie
a komunikovanie dôležitej témy daného dňa vo vysielaní,
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Seriál Rádia Regina (zmenený názov z pôvodného Okolo nás, okolo Vás - týždenný tematický seriál),
Na slovíčko, slovíčka! – spolupráca s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity Trnava a Filozofickou fakultou Univerzitou Komenského Bratislava – zameriava sa na vzťah
k porozumeniu medzi generáciami, prirodzený lokálpatriotizmus, cibrenie vzťahu k spisovnej slovenčine) - vysvetľovanie často používaných moderných cudzích slov a výrazov,
v ktorých má poslucháč nejasno; objavovanie pôvodu a významu geografických názvov
vodných tokov, kopcov, obcí, lokalít a pod.; jazykové okienko; počas pracovných dní sa
pravidelne tieto tri typy obsahov striedajú,
Téma Rádia Regina – (zmena názvu z pôvodného Hosť rádia Regina, zmena obsahu –
ústup od prezentácie hosťa a jeho osoby, čo bola duplicita relácie Cesty domov a Portréty)
– rubrika je postavená na aktuálnej téme, ktorá rezonuje v regióne alebo v spoločnosti
a dotýka sa bežného života občanov, t. j. dôraz je kladený na obsah a výber kompetentných hostí, ide o tematické besedy v pracovných dňoch,
Klub Veda, výskum, objavy, patenty – nová hodinová rubrika s reportážami z laboratórií,
diskusiou odborníkov, objavovaním práce našich vedcov, výskumníkov, prieskumníkov,
s krátkym prehľadom vo svetových novinkách vo vede a výskume,
Klub farmárov a klub Veterinári – spravidla živé kontaktové stredajšie rubriky zamerané
na problematiku v pôdohospodárstve, chovateľstve, ktoré sa každý druhý týždeň striedajú,
Klub zdravia Vademecum – (v predošlom období išlo o takmer polhodinovú rubriku
bez hudby) zmena v naformátovaní – predĺženie relácie, pričom slovo doplnila hudba
a možnosť kontaktu s poslucháčmi,
Klub Dotyky – nová polhodinová popoludňajšia rubrika každú tretiu stredu o zdravotne
a inak znevýhodnených občanoch, odbúravanie mýtov, prispievanie k integrácii väčšinového obyvateľstva s rôznorodo postihnutými ľuďmi medzi nami,
Klub mamičiek – nová polhodinová popoludňajšia rubrika každú tretiu stredu informačne, servisne a kontaktovo orientovaná na začínajúcich rodičov,
Klub seniorov – nová polhodinová rubrika každú tretiu stredu pre seniorov, zrelých poslucháčov a ich záujmy a inšpirácie, podpora zdravého života na dôchodku, zároveň pre
mladších na vcítenie sa do života seniorov,
Kultúra pod jednou strechou – nová piatková popoludňajšia hodinová rubrika – odraz
kultúrneho profesionálneho a ochotníckeho diania v rôznych častiach západného Slovenska, súčasťou je podrubrika Literárium, v ktorej sa dáva priestor amatérskej umeleckej tvorbe – prezentácia vybraných autorských literárnych dielok našich poslucháčov,
Nárečia slovenskuô... – odhaľovanie zaprášených a úplne či takmer zabudnutých regionálnych výrazov zo života predkov na západnom Slovensku v sobotnej vlastivedno-turistickej relácii Panoráma,
Prekvapilo nás... – sobotný seriál v turisticko-vlastivednej relácii Panoráma – po stopách
rozpadnutej histórie – pátranie po zašlej sláve usadlosti, studničky, chodníka, budovy,
krížov pri cestách a i. na potulkách západným Slovenskom, zistenie dôvodov úpadku
a vízia do budúcnosti,
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Čo by bolo, keby? – nová relácia v sobotu 8:00 – 9:00 pre deti, mládež i dospelých, ktorým
zvedavosť nie je cudzia. Program sa venuje témam z oblasti histórie, biológie, kultúry,
spoločnosti alebo iným fenoménom, o ktorých sa oplatí hovoriť. Rozhovory s odborníkmi na danú oblasť dopĺňajú rozhovory s deťmi, otázky detí, ankety, ukážky z literatúry
alebo z rozhlasového archívu. (Realizované v spolupráci s Rádiom Junior.)
Dovtedajšie rubriky Spotrebitelia a Občiansky klub ako samostatné tituly zanikli a obsahovo sú súčasťou pravidelných predpoludňajších tematických besied – Tém Rádia
Regina, kde sa striedajú problematiky školstva, životného prostredia, sociálnych vecí,
finančníctva, ochrany práv spotrebiteľa, zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti, hospodárstva, ekonomiky, ľudských práv, výchovy a rodičovstva, histórie a i.
Vysielanie RRZ mimo prúdového vysielania
V čase medzi 17:30 a 5:00 hodinou veľkú časť priestoru vo vysielaní vypĺňajú relácie národnostno-etnického zamerania (Rádio Patria), duchovnej orientácie, folklórneho charakteru,
umelecké relácie, hudobné, hudobno-slovné relácie, kontaktové relácie Pohotovosť (náročnejšie zdravotnícke témy), Večerné reflexie (filozofovanie na rôzne životné témy), Poradíme,
vysvetlíme (vysvetľovanie nových zákonov, predpisov, nariadení) a reprízy denných programov a besied regionálnych staníc Rádia Regina Západ, Stred a Východ.
V programe Rádia Regina poslucháči mali možnosť sledovať športové zápasy hokejovej
Tipsport ligy ako aj futbalovej Fortuna ligy (išlo o priame reportáže takmer z všetkých zápasov).
Detské pravidelné programy - Dobrú noc, deti!, Regina deťom, nedeľná rozprávka
Aj v roku 2018 sa v piatok podvečer každý tretí týždeň striedali tri obľúbené relácie: pokračuje súťažný program Bola raz jedna povesť na Regine, relácia Knižky mačky Abecedy o knihách pre deti, rozprávka Panpulóni. Monologické večerné rozprávky sú tohto roku v znamení Roka európskych rozprávok čítaných Ľubomírom Feldekom.
Na Veľkú noc (1.4.) RRZ odvysielalo premiéru veľkej rozhlasovej rozprávky – Predaný sen.

Zmluva s Ministerstvom obrany SR
Rádio Regina v r. 2018 pokračovalo vo večernom vysielaní armádnej tematiky v relácii Plná
poľná. Jej obsahom je aktuálne dianie v prostredí ozbrojených síl SR. Rozhlasová relácia
Plná poľná je šírená prostredníctvom Slovenského rozhlasu na všetkých okruhoch stanice
Rádio Regina (Západ, Stred, Východ). V r. 2018 bolo odvysielaných 52 relácií.
Rádio Regina Západ aktívny mediálny partner v regióne
Pre Rádio Regina Západ je bytostne dôležitý osobný kontakt s poslucháčmi. Bol to doposiaľ takmer jediný prostriedok zviditeľnenia sa Rádia Regina Západ na mediálnom
trhu. Vedenie Rádia Regina Západ spolu s ďalšími príslušnými sekciami RTVS pracuje na intenzívnejšej propagácii RRZ, nevynímajúc moderné formy. V 1. a 2. kvartáli RRZ
bola mediálnym partnerom podujatí:
1. 150. výročie Múzea mesta Bratislavy. RRZ spracovalo a vo februári odvysielalo
5-dielny príbeh MMB, informovalo pravidelne o jednotlivých podujatiach a cykloch
podujatí pri príležitosti jubilea (Venujte 30 minút slávy, Na trase múzeá, Príbeh starej radnice, Múzeum oslavuje...). recipročne MMB zverejňuje logo RRZ a RTVS na
všetkých plagátoch a bulletinoch k výročiu.
2. Týždeň slovenských knižníc (5. - 11. 3. 2018) Formou reportáží, tematickou besedou,
pozvánkami na podujatia a motivovalo poslucháčov k čítaniu i formou súťaží o hodnotné knižky.
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3. Noc s Andersenom. V piatok 23. marca počas dňa RRZ ponúkalo krátke rozprávky,
akciu podporilo tematickými hosťami v Téme Rádia Regina, súťažou a večer vysielalo spolu s Reginou Stred a Východ tri hodiny živého kontaktového komponovaného rozprávkovo-diskusno-súťažno-hudobného programu s aktuálnymi telefonátmi
z dejísk, kde sa v noci uskutočnilo čítanie detí a akcie zamerané na detskú literatúru a ilustrácie, knižnice a pod. V Bratislavskom štúdiu bol hosťom autor súčasných
detských knižiek Braňo Jobus. Na záver o 23.00 na dobrú noc RRZ zaradilo rozprávku H. Ch. Andersena Sto bozkov od princeznej.
4. X. ročník festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch. Podujatie malo veľký úspech
a návštevnosť na všetkých hlavných i sprievodných podujatiach. Šéfdramaturgička
M. Grebeňová-Laczová bola členkou odbornej poroty, ktorá posudzovala súťažné
rozprávkové tituly. Okrem toho RRZ odvysielalo 5-dielny seriál Ako sa rodí rozhlasová rozprávka a s aktuálne informovalo o festivalovom dianí v prúdovom vysielaní.
5. Kampaň krajín V4 Celé Slovensko číta deťom (CSČD). Do vysielania RRZ prinieslo
5 dielov dobrých rád, ako a prečo čítať deťom rozprávky nahlas, v Téme RR ponúkla besedu s autorom rozprávkových knižiek Jánom Uličianskym a organizátorkou
kampane Vierou Kučerovou, šéfdramaturgička čítala verejne žiakom ZŠ na podujatí
CSČD v Hriňovej 8. 6. 2018 spolu s osobnosťami stredoslovenského regiónu (napr.
Lukáš Latinák).
6. Nitra, milá Nitra - tradičné cyrilo-metodské slávnosti
7. Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti
8. Viva Musica, najväčší letný medzinárodný hudobný festival v Bratislave
9. 21. ročník Rímskych hier a Limes day 2018
10. Modranské vinobranie v Modre 28. – 30. 9. 2018
11. Skalica – živé trojhodinové predpoludňajšie vysielanie dňa 6. 11. pri príležitosti storočnice udalosti, keď sa mesto Skalica stalo dočasným sídlom slovenskej vlády
(6. 11. 1918)
12. Verejný koncert Od Wericha po Hammela k 100-ročnici vzniku Československa
(účinkovali študenti 4. roč. Katedry muzikálového herectví JAMU Brno)
13. Verejný koncert Taste of Brass 30. 11. 2018
14. Prix ex Aequo, 13. – 16. 11. medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež.
V 2 kategóriách súťažili rozprávkové hry, ale aj hry pre mládež z viac ako desiatky krajín.
Každé dva roky ho organizuje RTVS v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU).
Odposluchy mohli bezplatne absolvovať široká verejnosť, školy i jednotlivci.
V 2. polovici roka 2018 popri aktuálnej a nadčasovej publicistike rezonovali vo vysielaní: Deň otvorených dverí Rádia Regina Západ, významné udalosti a výročia viažuce sa
s históriou a súčasnosťou západného Slovenska, štátne sviatky a pamätné dni (Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa
v r. 1968, SNP, Deň Ústavy SR, Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 100. výročie Deklarácie slovenského národa, vplyv konca 1. svetovej vojny na štátoprávne usporiadanie
územia strednej Európy, vznik 1. ČSR, Sviatok všetkých svätých, Deň boja za slobodu
a demokraciu, vianočné sviatky).
Dominantou jesenného programu boli Komunálne voľby 2018.
Dôležitou súčasťou programu boli priame reportáže z väčšiny zápasov futbalovej Fortuna ligy, ako aj hokejovej Tipsport ligy. Okrem toho sme poslucháčom naživo priblížili
zápasy predkola kvalifikácie futbalovej Ligy majstrov Spartaka Trnava, predkola Európskej ligy: AS Trenčín, Slovana Bratislava a DAC Dunajská Streda.
RRZ naďalej pracovalo aj na cieľavedomejšej komunikácii s poslucháčmi v živom vysielaní, ich aktívnejšom kontakte s RRZ v živom vysielaní a prostredníctvom sociálnej siete
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Facebook. V 2. polroku sme zaznamenali, že okrem počúvania prostredníctvom rádioprijímača si RRZ poslucháči nachádzajú aj prostredníctvom internetu – poslucháči zo Španielska, východného a severného Slovenska. Rovnako sme pri osobných stretnutiach počas živých relácií z regiónov zistili nespokojnosť občanov s nekvalitným alebo rušeným
príjmom signálu RRZ v ich obci či meste (Požitavie, Devín, Záhorie, Horná Nitra a i.).

Leto 2018
Letná štruktúra formátovo vychádzala zo štandardného celoročného formátu. Letné
hity a šlágre sme postupne nasadzovali už od júna a udržali sme ich až takmer do konca
septembra. Tradične aj tohto roku Rádio Regina Západ bolo prítomné na folklórnych
a dychových festivaloch.
Kontaktové rubriky, v ktorých je náročné počas letných mesiacov zabezpečiť adekvátnych hostí do živého vysielania (Veda, výskum, objavy, patenty), sme nahradili letným
kontaktovým formátom. V predpoludňajšej Téme RR sme vysielali z 90% premiérové
aktuálne témy a dianie. Reprízy sme zaradili v reláciách Portréty (50%, nové sme zaradili portréty súčasných alebo bývalých vojakov) a Zvony nad krajinou (reprízy okrem
premiéry pri príležitosti významného výročia prvej písomnej zmienky v obci Krnča).
V 24-hodinovom vysielaní RRZ sme z dôvodu dovolenkového obdobia respondentov
uplatnili i reprízy relácií – Zvony nad krajinou, na ktorých príprave sa podieľajú všetky tri
štúdiá (Bratislava, Banská Bystrica, Košice).
Štátne sviatky:
Sviatok svätých Cyrila a Metoda – Bohoslužba ECAV z Branča, Cerkov story alebo Príbeh jednej cirkvi, premiéra fíčra, rozhlasová rozprávka Biela skala.
SNP 29. 8. – Otázka dňa: Oslavy SNP, Osudy rodín počas SNP na myjavských kopaniciach, Živé vysielanie z celoslovenských osláv z areálu Múzea SNP v BB, Gustáv Husák
a jeho úloha v povstaní.

Výročie Augusta ´68
21. 8. 1968 – invázia vojsk Varšavskej zmluvy (50 rokov od udalosti) - 2 x 55 minútové
pásma autora Martina Jurča: „A rozhlasové vlny predsa neutíchli“ - rozprávanie o živote
Ing. Zdenka Jedličku, ktorý technicky zabezpečoval rozhlasové vysielanie v augustových dňoch v roku 1968 (Viera Jedličková, Michal Tvarožek, Zdenko Jedlička ml.),
- „Polohlasné volanie na stupni ilegality“ - umelecko-publicistické pásmo o osobnostiach rozhlasu v čase augusta 1968. Spomienky rozhlasových pracovníkov, ktorí tvorili
vtedajšie vysielanie, spomienky Ivana Lehotského, Violy Muránskej, Miroslava Piusa
a ďalších. V programe odzneli aj ukážky z vtedajšej populárnej hudby i poézie motivovanej augustovými udalosťami.
21.8. 2018 Glosa Hany Michalčíkovej - Reflexia udalostí roku 1968
21.8. 2018 „Filmové umenie v 60. rokoch na Slovensku“ - filmy, ktoré prerazili témami aj hereckými výkonmi vo svete - s doc. Janou Dutkovou z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV
21.8. 2018 Štátny archív v Trenčíne - výstava k výročiu okupácie
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21.8.2018. “Večerné reflexie“ – Rok 1968 - ako ho vnímali tí, ktorí to zažili, a ako ich vnímajú tí, ktorí sa o tom snažia dozvedieť čo najviac? Sú tie spomienky, zážitky rovnako
silné autentické či sprostredkované? Hostia: Ing. Milan Julény zo Sliača a redaktor, dokumentarista RTVS Michal Várošík.
Folklórne leto s Rádiom Regina:
Vysielanie Hudobných pozdravov naživo, priamy prenos z programu folklórnych festivalov: Maňa (1. 7. 2018, XXIX. ročník Požitavských folklórnych slávností), Hostie (8. 7. 2018, 56.
ročník Festivalu dychových hudieb), Červeník (12. 8.2018 - 53. ročník tradičných Slávností spevu, hudby a tanca). Preberanie živého vysielania zo stredného Slovenska pri okrúhlom výročí: 2. 8. 2018 – Jánošíkove dni Terchová – 330. výročie narodenia J. Jánošíka.
Rádio Regina Západ na Agrokomplexe Nitra, stánok RTVS:
16. – 18. 8. priame prenosy, vysielanie naživo rubriky Záhradkári, Panoráma, Hudobné
pozdravy; verejné nahrávky Témy Rádia Regina: „Strategické smerovanie a ciele politiky
o lesoch“, a „Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom“.
Letné seriály:
„V korunách stromov“ – 8 dielov – po stopách naj-stromov na západnom Slovensku
– Ako sa vyberá strom roka, Piešťanské lipy v ohrození, Platan z Jelky, Tolerančná lipa
v Jabloňovciach, Platan v Seredi, Náš postoj k stromom včera a dnes, Dub cerový v obci
Pozba, Bošácka jabloň, Moruša čierna v Hlohovci
„S Reginou na bicykli“ – od 15. 6. – 31. 8. - naživo z terénu 2-krát v utorok: spoznávanie
západného Slovenska na cestách – na cestách na dvoch kolesách – Pozdĺž alúvia rieky
Moravy, Horné Obdokovce na Hruboňovo - Šurianky, Čakajovce, Zbehy do Nových Sadov, Malé Zálužie - Veľké Ripňany - Urmince - Bojná, SVD Gabčíkovo, okres Partizánske,
okres Topoľčany, JURAVA
„Na vlnách zmyslov“ – 9-dielna kontaktová rubrika - aroma terapia, arte terapia, canis
terapia, etiko-terapia, muziko-terapia, hippo-terapia, ergo-terapia, terapia smiechom,
terapia pohybom
„Prázdniny bez rodičov“ – od 1. 7. – 31. 8. - reportáž 1-krát týždenne z letných detských
táborov, alebo u starých rodičov: Deti z Maduníc prázdninujú v knižnici, mládež v lete
na vojenskom poľnom výcviku, v stajni a na konskom chrbte v Kráľovej nad Váhom, na
návšteve v miniTrnave, denný tábor Rybička v bratislavskom Lamači
„V odraze vody“ – od 1. 7. – 31. 8. 1-krát týždenne - nádrže, kde sa dá kúpať – miestopisne, história, využitie, novinky, rekreačné ako aj športové a rybárske využitie, anketa s ľuďmi/návštevníkmi - služby a ich hodnotenie návštevníkmi - Nové Košariská, Zbrojníky, Vodná nádrž
Lipovina, Na Duchonke, Adamovské jazerá, VD Kráľová, Zelená voda, Kunovská priehrada
„Dovolenkové patálie“ – popoludňajší predvíkendový oddych – skúsenosti a trapasy
herca Juraja Šimka, Mariána Labudu ml., herca Iva Hlaváčka, herca Miroslava Trnavského, humoristu Rasťa Piška, autora detských knižiek a speváka Braňa Jobusa, prekladateľa Jozefa Zelizňáka a i.
„Vojenské portréty“ – profily bývalých a súčasných príslušníkov Ozbrojených síl SR –
Martin Kropják – zakladateľ klubu vojenskej histórie Beskydy, plk. vo výslužbe Jaroslav
Sládek, záchranca života kpt. Miloš Karel, profesionálny vojak Michal Ščepko - inštruktor vojenského potápania Ozbrojených síl SR, radiačná, chemická a biologická ochrana
- kpt. Anna Handerová.
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Komunálne voľby 2018
Komunálne voľby boli výraznou dominantou aktuálnej publicistiky. Cieľom bolo poslucháčov – verejnosť informovať o voľbách do orgánov miest a obcí, servisných informáciách pre voličov i kandidátov ako aj okrskové komisie, o kompetenciách samospráv a i. RRZ
sa riadilo Príkazom generálneho riaditeľa, ktorý upravoval Pravidlá volebného vysielania
RTVS pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 vychádzajúce z platnej legislatívy SR.
Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 sme v intenzívnej súčinnosti s redakciou spravodajstva a aktuálnej publicistiky od 12. 9. do 17. 10. venovali rubriku Klub komunálnej politiky
(KKP). V popoludňajšom čase od 18. 10. do 7. 11. 2018 sme poslucháčom ponúkli predvolebné diskusie kandidátov 4 krajských miest Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín a kandidátov
13 okresných miest a mestských častí hl. m. SR s počtom 20 tisíc a viac obyvateľov.
Volebný deň, sobota 10. november 2018: spravodajské pokrývanie udalostí v rámci štandardných spravodajských relácií s predĺženou minutážou, okrem toho spoločné vysielanie večerného spravodajstva Rádiožurnálu s Rádiom Slovensko o 18:00 a 22:00.
Deň po voľbách, nedeľa 11. november 2018: ranné Povolebné štúdio spoločné pre Rádio Slovensko a Rádio Regina (komplet Západ, Stred a Východ), vysielací čas 7:30-9:00.
Pred obedom spoločné preberanie tv-relácie Jednotky RTVS „O päť minút 12“. V ostatnom čase pokrývanie Komunálnych volieb a ich výsledkov a reakcií na výsledky v štandardných blokoch krátkych správ.
V nasledujúcom jesennom období sme v KKP priniesli poslucháčom komplexné zhodnotenie Komunálnych volieb a následne diskusie s novými primátormi krajských miest.

Štátne sviatky a Dni pracovného pokoja
1.september - Deň Ústavy Slovenskej republiky
1. 9.2018 – Panoráma – budovy Slovenskej Národnej Rady
Priamy prenos zo slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej v Košiciach a uvedenie premiéry pôvodnej hry Petra Janků: Obeť svätej čistoty.
15. september – Sedembolestná Panna Mária
Bohoslužba - Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
Štyri mariánske zastavenia: dokumentárno-umelecká mozaika. S pútničkou Katarínou
Polákovou z Bratislavy
Sedem bolestí žien – Nevidiaca sochárka, žena, ktorá prišla o celú rodinu, o priateľku,
o dieťa, pásmo
Z duše - význam a vysvetlenie Sedembolestnej
28. október – 100 rokov od vzniku ČSR a 30. október - 100. výročie prijatia Deklarácie
slovenského národa
Predpoludnie s Rádiom Regina - Téma RR: 100 rokov Martinskej deklarácie slovenského národa. Historik Dušan Kováč priblížil význam martinskej deklarácie, ktorou sa Slováci pripojili k spoločnému česko-slovenskému štátu. Historička Eva Škorvánková nám
predstavila trochu zabudnutého prezidenta Woodrowa Wilsona, po ktorom malo byť
pomenované aj naše hlavné mesto. O názve Bratislava i úvahe, aby Prešporok ostal nezávislým a slobodným mestom podobne ako Gdaňsk, ktoré by nepatrilo ani do Rakúska,
ani do Česko-Slovenska. Priblížili sme ďalšiu historickú udalosť, ktorá sa odohrala presne dvadsať rokov po vzniku Česko-Slovenska – tzv. Viedenskú arbitráž, po ktorej pätina
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územia Slovenska pripadla do Maďarska. Historik Pavol Rusnák priblížil život v Nových
Zámkoch po Viedenskej arbitráži. Pamätníčky dr. Grebáčová a A. Hindická informovali,
ako sa zo dňa na deň ocitli v inom štáte, ako museli odtiaľ odísť, ale aj o pomoci miestneho maďarského obyvateľstva.
Podobnosť a príbuznosť našich jazykov
Kultúrna blízkosť Čechov a Slovákov bola významnou podporou založenia Československého štátu. Túto vzájomnú blízkosť najvýraznejšie preukazujú jazyky. Umožňujú
nám vzájomné dorozumievanie a komunikáciu. Aká úloha sa im v spoločnom štáte pripisovala, čím odôvodňovali predstavitelia spoločného štátu potrebu jedného jazyka.
5-dielny Seriál Rádia Regina - Slovensko-české rody
Kulinárium Česko-slovenské recepty – 6 častí
Na oboch stranách rieky Moravy - rozhovory o presahoch českej a slovenskej kultúry.
1. O svojich hudobných a speváckych začiatkoch Hana Hegerová (záznam z roku 1970); 2. Herečka Gabriela Vránová o Slovensku a svojich koreňoch (z archívu Českého rozhlasu); 3. Kapelník a dirigent Vlado Valovič o Gustavovi Bromovi, Záhorí, Brne, Morave Čechoch a Slovákoch v Big Bande Gustava Broma; 4. Miloslav Šenkýř z Českého rozhlasu Brno o rodákovi
z Malaciek Ernestovi Wiesnerovi (Ernst Wiesner), ktorý projektoval celý rad budov v Brne aj
budovu Českého rozhlasu v Brne; 5. Návštevy Tomáša Garriqua Masaryka na Požitaví (Tomáš
Garrik Masaryk), o ňom učiteľ a autor knihy Ondrej Valach; 6. Prezidentský vlak T. G. Masaryka - František Kaplan z Depa historických vozidiel Českých drah v Lužnej u Rakovníka
1. november – Sviatok všetkých svätých
Rímskokatolícka sv. omša - Kostol Svätej rodiny Bratislava – Petržalka
„Smrť slávikov“ rozhlasová hra Jozefa Lenharta o zabudnutej osobnosti bratislavského
hudobného života z prelomu minulého storočia – Jozefa Môcika, zakladateľa chlapčenského spevokolu, ktorý vo svojom období získal medzinárodné uznanie
„Svieca za blížneho“ – večerná kontaktová relácia
Prúdové vysielania: témy publicistík: Inšpirácie na smútočné rozlúčky, Architekt Krematória Ing. Milučký, glosa o dušičkách
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
November 1989 v Trnave
Uličkami Starého mesta Námestie SNP, k 17. novembru
Obrázky krajiny - miesta, ktoré súvisia so slobodou či skôr neslobodou
Staromódne spomienky - Novembrové udalosti v rozhlasovom archíve
premiéra fíčra Jakuba Julényho „Odsun 1992“

Vianoce, Silvester
Ideový zámer: pestro a atraktívne prepojiť tradície so súčasnosťou - slovnou i hudobnou
formou - aby si rôzne generácie (deti, mládež, maturanti, rodičia, starí rodičia, osamelí poslucháči) počas rodinných vianočných sviatkov pri počúvaní Rádia Regina Západ
našli chvíľku pre seba (rozprávky krátke i veľké rozprávkové hry – 2 premiéry, rozhlasové hry pre celú rodinu, súťaže, krátka publicistika, sviatočné pásma, duchovné pásma,
bohoslužby, zostrihy verejných nahrávok koncertov ľudovej hudby a koncertov hudby
iných žánrov a i.). Všetky 3 dni 24. - 26.12. hudobná dramaturgia spočívala vo výbere čisto vianočných skladieb a ich rôznych verzií z rozličných období, rozličné žánre. V každej
prúdovej relácii Otázka Rádia Regina s RR s odmenou pre poslucháčov.
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Štedré a rozprávkové Vianoce s Rádiom Regina Západ: 24. 12. dominancia prúdového
vysielania od skorého rána až do podvečera: živé telefonáty medzi seniormi, v detskom
domove, na podujatí Úsmev ako dar, v nepretržitých prevádzkach, krátke rozprávky, vianočná publicistika – pozitívne a ďakovné ohlasy za program (telefonáty poslucháčov
do vysielania, facebookové komentáre, sms a e-maily) boli okamžitou priamou spätnou
väzbou; 25. 12. relácie viac na pohodové počúvanie; 26. 12. so zreteľom na väčšie migrovanie poslucháčov počas dňa.
Silvester s Rádiom Regina Západ veselo i seriózne: v prúdovom vysielaní, netradičné
rozhovory s tradičnými respondentmi (hosťami pravidelných rubrík), ktorých poslucháči poznajú z vysielania počas roka; humorné scénky – na čom sme sa smiali kedysi, Silvestrovská Humoriáda 2018, Športové zrkadlo 2018; hra S. Štepku Lás–ka–nie a následne pred polnocou koncert Cigánskych diablov v obrátenej pyramíde SRo.

Rádio Regina Západ - aktívny partner v regióne
Pre Rádio Regina Západ je nesmierne dôležitý osobný kontakt s poslucháčmi. Využíva
na to rôzne formy. Dominantou RRZ je Deň otvorených dverí, ktorý v minulosti niesol
názov Rádio Regina dokorán.
Deň otvorených dverí pripravilo Rádio Regina západ pri príležitosti 22. výročia vysielania na stredu 5. septembra. Návštevníkov a poslucháčov Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave čakal bohatý program a neformálne predstavenie novej programovej štruktúry.
Rádio Regina Západ pripravilo pre návštevníkov a poslucháčov Dňa otvorených dverí
hudobný program pod názvom Plná poľná v hudobnej zbroji. Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky odohrala od 9:30 v polhodinových blokoch až do 13:00
v Štúdiu 1 najznámejšie pochody, valčíky, polky, klasiku, populárne melódie. V Štúdiu
2 sa program pre verejnosť začal o 9:00 Improvizovanou rozhlasovou školou pre tých,
ktorí si chceli vyskúšať prácu moderátora. Súčasťou bola aj súťaž Prvá červená. Nasledoval od 10:00 program Vstúpte s nami do rozprávky, v ktorom deti spolu s hercami
Borisom Farkašom a Zuzkou Kaprálikovou na vlastnej koži zažili výrobu rozhlasovej rozprávky. Od 10:45 do 11:00 sa v Štúdiu 2 uskutočnila autogramiáda s hercami a tvorcami
rozhlasového seriálu Život s vôňou vanilky pred premiérou 200. dielu (Eva Matejková,
Zuzana Porubjaková, Zuzana Kapráliková, Ondrej Kaprálik a autorky programu Dana
Garguláková, Alena Bodingerová a ďalší).
Popoludní od 14:15 do 15:30 program DOD pokračoval v Štúdiu 2 verejnou nahrávkou
folklórnej relácie Zahrajte mi túto!. Vystúpili folklórne súbory Mladí a malí huslisti z Červeníka, Bešeňovskí citaráši, Tradícia Dražovce.
V Štúdiu 5 krátko po 9:00 sme ponúkli rozhovor s hosťami na tému Technika, technológie a robotika v našom živote a v rozhlase (hostia generálny riaditeľ RTVS J. Rezník,
dekan Strojníckej fakulty STU Bratislava Ľubomír Šooš, župan BSK Juraj Droba).
Od 11:00 v Štúdiu 5 spoznali poslucháči Reginy a návštevníci DOD Chute a vône západného Slovenska. V popoludňajšom živom vysielaní po 13:00 sa záujemcovia dozvedeli,
ako správne triediť odpad a nechýbala rubrika Záhradkári s prof. Ivanom Hričovským.
Záver sviatočného vysielania Rádia Regina v budove Slovenského rozhlasu od 16:00
do 17:00 patril Hudobným pozdravom, kde naživo vystúpili známi speváci.
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V programe DOD účinkovali populárni umelci Tomáš Bezdeda, sólisti Opery SND Adriana
Kohútková a Ján Galla, z divadla Nová scéna Róbert Halák, Romana Dang Van a Peter
Makranský, Robo Opatovský, Samo Tomeček, Marcela Laiferová, Gizka Oňová, Zdeno
Sychra a Alan Mikušek, Paľo Drapák, Henry Tóth, Rasťo Piško, Marián Labuda mladší,
Ivo Hlaváček a Jakub Ružička.
Deň otvorených dverí Rádia Regina Západ v rozhlasovej pyramíde mal bohatý aj sprievodný interaktívny program. Jeho súčasťou boli komentované prehliadky, tzv. Náučný
chodník rozhlasovou pyramídou.
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RÁDIO DEVÍN
Rádio Devín ako kultúrne rádio poskytuje poslucháčom jedinečnú službu v rozhlasovom éteri.
V prvom januárovom týždni v prúdovom vysielaní okrem rekapitulácie diania v kultúre
v roku 2017 začalo vysielať nové vydanie relácií Ars litera – Rozhlasový antikvariát, čo
prinieslo zvýšený ohlas u poslucháčov. Promptne zmenou programu reagovalo aj na
smutnú správu o úmrtí Mariána Labudu. Prúdové vysielanie zameralo na osmičkové
udalosti; vysielalo napr. rozhovory s historikmi, rozhovor s Rádiom Vltava o ich špeciálnych programoch v roku 2018 a informácie o ostatných dôležitých kultúrno-umeleckých
podujatiach.
Od februára spustilo novú programovú a vysielaciu štruktúru a Kultúrne správy, a tiež
nový model aktuálnych recenzií ako jediné slovenské médium, ktoré vo svojej publicistike obsiahne komplexne aktuálnu slovenskú tvorbu. Všetky recenzie budú dostupné aj na
webovej stránke Rádia Devín. Na väčšej ploche sa venovalo 70. výročiu Lúčnice a téme
budovy Slovenského rozhlasu ako národnej kultúrnej pamiatky. O plánoch Činohry SND
hovoril jeho bývalý umelecký šéf Roman Polák i jeho nástupca Michal Vajdička. V štúdiu privítali aj českého historika Michala Macháčka, autora prvého uceleného portrétu
G. Husáka, ktorý je momentálne bestellerom. V prúdovom vysielaní informovali napr.
o výstave architekta Friedricha Weinmurma v SNG, premiére v Divadle SKRAT, pláne výstav v Kunsthalle, premiére hry Hedda Gablerová v SND, výstave Roberta Vana v Danubiane, odovzdávaní cien Spravodlivý medzi národmi, ale aj o galakoncerte rezidenčného
súboru Rádia Devín Quasars Ensemble a organových koncertoch Pod pyramídou.
V marci pripomenulo 80-iny Milana Sládka a Jiřího Menzla, venovalo sa divadelným premiéram napr. v DJGT vo Zvolene (Drexlerovci), v Divadle Aréna (Dubček), výstavám v SNG
(Osmičky), v Divadelnom ústave, v Bibiane, v Tatranskej galérii v Poprade atď. Informovalo
aj o laureátoch Ceny Fra Angelica, premiére filmu Tlmočník – hosť Martin Šulík, Febiofeste a festivale Rádiohlavy, z ktorého cez víkend odvysielalo priame prenosy.
V špeciálnej veľkonočnej štruktúre sa prúdové vysielanie nahradilo špecializovanými
tematicky súvisiacimi reláciami. V ďalšom období v programe rezonovalo úmrtie Petra
Krištúfeka, jubileá Dušana Hanáka a Juraja Jakubiska.
Prvomájový program tvorila téma „Umenie ako práca“. V rámci Ranného ladenia ponúklo reportáž o problematike „Štatútu umelca“ a prinieslo zákulisie prípravy „Dňa
otvorených ateliérov v Novej Cvernovke“ v Bratislave, ktoré sa konalo 1. mája. Výročie ukončenia 2. svetovej vojny pripomenuli rozhlasovým pásmom Leopolda Laholu:
Rozprávanie v prvej osobe a rozhlasovou hrou Juraja Bindzára: „Hlasy v tme /O šťastí
prežiť a o milosrdnej lži/“. Redaktor Ján Dúbravský pripravil poslucháčom výber z diel
svetovej klasiky, ktoré vznikli vďaka pohnutým udalostiam druhej svetovej vojny ako
pamätný odkaz pre ľudstvo.
Letná vysielacia štruktúra bola v súvislosti so 100. výročím vzniku Československej republiky v znamení témy „Česko-slovenské leto“, ktorej ambíciou bolo v sústredenom
tematickom rámci priniesť poslucháčom tvorbu renomovaných českých a slovenských
autorov, vo všetkých žánrových a druhových podobách, ktoré ponúka Rádio Devín.
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Tematická línia sa tiahla všetkými programami Rádia Devín ako z produkcie Odboru
hudby a špecializovaných programov, Odboru vlastnej tvorby, tak aj v prúdovom vysielaní. Téma bola proporčne rozdelená medzi konkrétne programové typy tak, aby zaznela
v rôznych vysielacích časoch a typoch programov počas celého leta.
5. júla, na sviatok sv. Cyrila a Metoda v čase od 14:00 do 16:00 sme priniesli v špeciálnej
štruktúre tri tematické rozhlasové programy, konkrétne pásma Jozefa Lenharta „Tí, čo
nám priniesli písmo“ a „Žena s lúčnym menom – Sto rokov života“, ako aj fíčer Táne
Kusej „Konštantínov a Metodov hrob“. Sviatok sme si pripomenuli aj v iných programoch pravidelnej rotácie.
Rádio Devín v auguste ponúklo poslucháčom programy, zamerané na 50. výročie augustových udalostí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, vrátane
záznamu diskusie k tomuto výročiu pod názvom „Osmičková pyramída“.
Prúdové vysielanie ponúklo počas leta návraty k sezónam erbových inštitúcií slovenskej kultúry a umenia, ktorým sme sa v prvom polroku venovali, k ich bilanciám a hodnoteniu. Zároveň sme ku koncu leta pripravili ochutnávku k nadchádzajúcej sezóne. Aktuálne sme reagovali v rámci živého vysielania na letné kultúrne a umelecké podujatia
celoslovenského významu s aktuálnymi hosťami festivalov, prehliadok, ale ponúkli sme
aj „nadčasové“ rozhovory s osobnosťami umeleckého a kultúrneho života na Slovensku.
Na jednotlivých publicistických pozíciách sme sa venovali rovnako aktuálnym témam,
ale ponúkli sme aj vybrané reprízy špecializovaných publicistických cyklov, zameraných
na tému osmičkových výročí, či kultúrnych a umeleckých aktivít v USA či Mexiku.
Úspešným pre letnú vysielaciu štruktúru Rádia Devín bol cyklus „Naša zabudnutá klasika“, ktorý sme odvysielali počas 8 prázdninových týždňov od 3.7. do 21.8.2018. Išlo
o cyklus ôsmich premiér krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu
nachádzať v slovenskej literatúre zaujímavé, menej známe, či dodnes nikdy nespracované texty rôznych slovenských autorov. Ambíciou bolo z predlôh koncipovať texty, ktoré nesú v sebe snahu vnímať, chápať a rešpektovať predlohu a zároveň sa snažia pozrieť
na témy a formu spôsobom adekvátnym mysleniu našej doby.
V deň výročia 29.8. priblížilo poslucháčom Slovenské národné povstanie v prúdovom
vysielaní v relácii „Ranné ladenie“ kde sme sa očami historičky Miroslavy Polákovej
v rozhovore o jej novej knihe „Měli odvahu žít“ pozreli na dosah SNP na Morave. Redaktor Rastislav Šimášek pripravil publicistický príspevok o mieste Gustáva Husáka v SNP.
Október patril pripomienke 100. výročia vzniku ČSR, v súvislosti s ktorým Rádio Devín
pripravilo projekt Československé dni v Rádiu Devín. Jeho súčasťou boli koncerty vážnej
i folkovej hudby, literárne podujatia, improvizovaná rozhlasová hra, aj diskusia v rámci
Osmičkovej pyramídy.
Počas adventu ponúklo Rádio Devín špeciálny program pod názvom „Listy písané do
snehu“, v ktorom jeho 15 oslovených interných aj externých spolupracovníkov ponúklo
svoje fiktívne listy komukoľvek, kdekoľvek, o čomkoľvek, čo stojí za to, aby napísané
bolo, ale nemusí pretrvať večne. Boli odvysielané v rámci Ranného ladenia počas 15 pracovných dní pred Vianocami.
Počas vianočných sviatkov prúdové vysielanie prinieslo každý deň poslucháčom vždy
od 8.00 do 10.00 hod. špeciálne „Vianočné ladenie“. V rámci neho sme ponúkli poslucháčom vybrané časti relácie „Krajina duše“, ďalej sviatočné eseje a verše a vianočnú
nadčasovú publicistiku.
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Vysielanie Rádia Devín z veľkej časti pozostáva z programov pripravených Odborom
vlastnej tvorby a Odborom hudby a špecializovaných programov.

Odbor hudby a špecializovaných programov
Odbor hudby a špecializovaných programov pripravil pre Rádio Devín a Rádio Regina
množstvo kvalitných, premiérových a mimoriadnych programov. Popri „klasických“ hudobných reláciách, ktoré sa vysielajú v súlade s dramaturgickými plánmi, mnohé z nich
súviseli so sviatkami a zmenenou, či slávnostnejšou náplňou vysielacej štruktúry. Vo
vybraných reláciách sme sa venovali aj „osmičkovým“ rokom, v ktorých si hudbou pripomíname významné udalosti z našich dejín.
Všetky hudobné relácie v dohodnutých cykloch Rádia Devín a Rádia Regina sa vysielajú
ako premiéry.
Hudobné programy Rádia Devín sú ťažiskovo zamerané na klasickú hudbu a jazz, ale vo
vybraných reláciách mapujeme aj alternatívnu, folkovú, elektroakustickú hudbu, world
music a folklór.
Množstvo relácií Rádia Devín súviselo s internými rozhlasovými telesami ako Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.
Abonentné koncerty orchestra – sedem koncertov – sa tradične vysielajú v priamom
prenose, niekoľko mimoriadnych odvysielaných v zázname, zväčša v relácii Koncertné
Rádio Devín. V pauze abonentných koncertov orchestra sa redaktorka Melánia Puškášová rozpráva interpretmi koncertu.
Ďalšie koncerty, či relácie venované koncertným sériám súviseli z vlastnými cyklami:
Tradičný Cyklus organových koncertov pod pyramídou – nedeľné matiné vysielané
v Rádiu Devín v priamom prenose – priniesol 6 koncertov. Dramaturgia je prispôsobená
času vysielania, a tak na jednom z najväčších organov v strednej Európe vo Veľkom koncertnom štúdiu znejú diela klasickej organovej literatúry ako sú skladby Johanna Sebastiana Bacha, Franza Liszta, Camille Saint-Saënsa, ale aj Eugena Suchoňa, či rôzne
úpravy známych diel. Samostatnou kapitolou je voľná improvizácia organistu, na ktorú
publikum čaká a je veľmi populárna. Túto sezónu sa poslucháčom predstavili umelci
z Nemecka, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Koncerty moderuje redaktor Tomáš Boroš, texty a materiály pripravuje Andrea Serečinová. Dramaturgom cyklu je
slovenský organista Imrich Szabó.
Koncerty Rezidenčného súboru Rádia Devín – Quasars Ensemble, štyri koncerty. Dramaturgia cyklu je zväčša zameraná na hudbu súčasných autorov, prednostne slovenských a potom na diela slovenských klasikov prvej polovice 20. storočia, ktorých skladby
nám v rozhlasovom archíve chýbajú. Koncerty rezidenčného súboru sa v zázname vysielajú v Koncertnom Rádiu Devín.
Ďalšou sériou sú koncerty mapujúce československú folkovú a alternatívnu scénu.
Redaktorka Soňa Horňáková sa jej venuje vo viacerých formátoch (Gramoretour,
Folkfórum a pod.). Naživo, z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu vysielame koncerty Folkfórum live. Rámci nich sa v dvojkoncerte predstavia vždy dvaja pesničkári, či
formácie. V prvom polroku 2018 to boli NANY HUDÁK & SHZ a skupina ROLNIČKY, IVANA MER a AWALI. Programovú ponuku alternatívnej hudby v roku 2018 obohatila nedeľná relácia Hudba o piatej, ktorá poslucháčovi ponúka štyri pohľady na hudbu rôznych
žánrov (Hudba kontinentov /etno, world music s Igorom Javorským, Art Rock v Jánom
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Dúbravským, Šansón s Mariánom Minárikom a Spievajúci básnici s Ivanom Hadom
Weissom). Rok 1968 sme si pripomenuli v reláciách Gramoretour a Folkfórum profilom
Marty Kubišovej a súrodencov Karla a Jana Krylovcov.
Samostatnú kapitolu tvoria koncerty a prenosy z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie (EBU). Z veľkej ponuky vyše 70 členských krajín vyberáme čerstvé záznamy
koncertov tých najprestížnejších orchestrov, interpretov, či koncertných sál. V relácii Exkluzívne koncerty zo sveta z hudobnej ponuky EBU sme priniesli zaujímavé koncerty
Symfonického orchestra Írskeho rozhlasu a televízie, koncert Pobaltskej filharmónie,
Junge Deutsche Philharmonie a mnohých dalších. V relácii sme tiež vysielali záznam
Slovenskej filharmónie na záverečnom koncerte festivalu Pražská jar 2018.
Vo výbere z ponuky EBU nezabúdame ani na jazz, a tak v relácii Exkluzívne z jazzových pódií redaktor Patrick Španko vyberá to najlepšie z veľkých európskych
jazzových festivalov.
Ponuka Európskej vysielacej únie zahŕňa aj priame prenosy operných predstavení. V relácii Operné Rádio Devín, v ktorej každú sobotu znejú zaujímavé nahrávky slávnych aj
úplne neznámych opier s komentárom Igora Javorského a Jána Dúbravského, raz do
mesiaca zaznie aj priamy prenos z toho naozaj prestížneho operného domu – priamy
prenos z Metropolitnej opery v New Yorku. V prvom polroku v priamom prenose zazneli:
27.1.2018. 19.00 Giacomo Puccini: Tosca
17.2.2018 17.30 Richard Wagner: Parsifal
10.3.2018 19:00 Gioacchino Rossini: Semiramis
7.4.2018 18.00 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor
5.5.2018 19.00 Charles Gounod: Rómeo a Júlia
Relácia Veľké hudobné diela je venovaná zasvätenému slovu redaktorov Adriana Rajtera, Jána Dúbravského, Igora Javorského a Petra Ferenčíka o skladbách zasluhujúce si
prívlastok „veľké“. Z relácií vyberáme minisériu oratoriálnych diel.
5.4. Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus, oratórium v dvoch dieloch
12.4. Robert Schumann: Raj a Peri, oratórium pre sólistov, miešaný zbor a orchester op. 50
19.4. Cesar Franck: Les Beatitudes (Blahoslavenstvá)
3.5. Felix Mendelssohn Bartholdy: Eliáš, oratórium
Odbor hudby a špecializovaných programov realizuje aj veľké množstvo nahrávok,
podujatí, ktoré sa konajú v budove Slovenského rozhlasu, ale aj v iných koncertných
priestoroch. Vznikli v spolupráci s partnerskými subjektmi, organizáciami a festivalmi.
Tradične nahrávame niektoré festivaly, či jednotlivé podujatia. Nahrávky, či už štúdiové
alebo z live koncertov, obohatili aj hudobný archív Slovenského rozhlasu.
Išlo o festivaly Konvergencie, Allegretto Žilina 2018, Dni starej hudby, tiež koncert v rámci
Bratislavského organového festivalu. Koncerty uvedených festivalov sme zaznamenávali
a vysielame v reláciách Koncertné Rádio Devín a Festivalové reminiscencie.
Ďalej sme zaznamenávali a vysielali vybrané koncerty neapolskej formácie Trio Assurd, koncertu ALTAR live /Nikolaj Nikitin – saxofón, Ľuboš Šrámek – klavír, Miroslav
Vitkouš – kontrabas, Klemens Marktl – bicie/, Technik – zborový koncert z nového albumu telesa, Steffano Battaglia Trio, alebo koncert 50-členného saxofónového orchestra Saxophobia (Orchester zložený z účastníkov medzinárodných saxofónových majstrovských kurzov Saxophobia Bratislava 2018.).
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V rádiu Devín sme taktiež odvysielali priamy prenos zo Slávnostného odovzdávania
jazzových cien Esprit v divadle Aréna. Na udeľovaní cien účinkovali: Ľubomír Gašpar
Cimbal Project, Nikolaj Nikitin a Sisa Michalidesová.
V rámci zmlúv o spolupráci medzi RTVS a Slovenskou filharmóniou a RTVS a Vysokou
školou múzických umení nahrávame vybrané koncerty Slovenskej filharmónie a absolventské koncerty mladých umelcov. Vysielame ich v relácii Koncertné Rádio Devín.
V relácii Hudba mladých sa odvysielajú záznamy absolventských koncertov vybraných
doktorandov, magistrov a bakalárov.
Relácia Hudobná dielňa pokračuje v populárnom, vzdelávacom zameraní. Redaktori
Tomáš Boroš, či Ján Klíma jednoduchým spôsobom v rámci krátkej, 45 - minútovej plochy, na úryvkoch diel, ukážu zaujímavé aspekty diela a tvorby skladateľa, či interpretačné nuansy. V Hudobnej dielni zároveň využívame vlastné nahrávky koncertov, ktoré sú
cielene naplánované práve pre tento konkrétny program.
Hudobné vrstvenie – fíčre – relácia, v ktorej sa venujeme aj dejinným udalostiam, ktoré
tento rok rezonujú v našej spoločnosti. Ťažiskom bude hlavne vysielanie v druhom polroku, ale niektoré témy sme spracovali už v prvej polovici roka.
10.2.2018 – Ako zvíťazil február v hudbe. Dokumentárny pohľad do minulosti „februárovej“
hudby v rámci „osmičkového“ roka. Rozhlasová kompozícia množstva archívnych i aktuálnych slovných, ako aj hudobných výpovedí. Autorsky pripravila Melánia Puškášová.
5.5.2018 – Zabudnutá a opustená – rozhlasová kompozícia Melánie Puškášovej o ideologickej hudbe, ktorú prevalcovali dejiny.
Témami iných dielov Hudobného vrstvenia – stretnutí nad partitúrou bola napríklad
duchovná hudba, životné jubileum skladateľa dirigenta Mirka Krajčiho, rozprávanie na
tému súčasnej improvizovanej hudby s Julom Fujakom.
Februárové udalosti sme si pripomenuli aj v relácii Hrá SOSR (25.2.2018). 70. výročie
februárových udalostí, ktoré mali nesmierny vplyv aj na umenie. Hodinová koncertná
koláž angažovanej tvorby slovenských skladateľov staršej generácie. Diela inšpirované
ideami Víťazného Februára.
Musica folklorica tradične mapuje dianie na scéne umelecky spracovaného folklóru,
či prienikom s world music. 26.2. redaktori Samo Smetana a Marián Minárik pripravili
reláciu Dvadsaťpäť rokov od smrti legendárnej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej.
Redaktori jazzových relácii Radovan Tariška, Peter Lipa, Jozef Brisuda, Gabriel Bianchi,
Boris Čellár prinášajú hudbu v celej šírke tohto žánru. V prvej polovici roka sme vysielali
záznam z festivalu Bratislavské jazzové dni, redaktor Jozef Brisuda pripravil veľký profilový rozhovor s jubilantom Petrom Lipom a v relácii Jazzový klub sa priaznivci tejto
hudby dozvedia všetky novinky nielen z domácej scény.
Večer na tému Hudba je čas, keď sa striedame v diskusnej relácii s kolegami venujúcimi sa iným druhom umenia. Odbor hudby a špecializovaných programov pripravil viacero zaujímavých tém, vyberáme dva diely na tému Experiment a novátorstvo v hudbe
– cyklus diskusií so skladateľmi, publicistami a teoretikmi – Petrom Grahamom, Markom Piačekom, Petrom Zagarom, Róbertom Kolářom, Danielom Matejom (autor). V relácii sme ale aj oslávili Narodeniny umenia (17.1.2018) – naživo sme sa prepojili s vyše
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dvadsiatimi rozhlasovými stanicami Európy a USA v rámci EBU. K osmičkovým rokom
bol v rámci večera venovaný čas aj špeciálu, Live spoločné vysielanie s Českým rozhlasom – Vltava, priamy prenos spoločného česko-slovenského multimediálneho diela
z atraktívneho industriálneho priestoru, Dolu Hlubina v Ostrave.
Ars musica denne premiéry, od 15.00 – 17.00 (január), od 10.00 – 12.00 (v novej štruktúre
od februára).
V relácii Ars musica sa priebežne venujeme aktuálnej hudobnej publicistike. V rámci
širšej časovej plochy sme sa z hosťami rozprávali o ich nových projektoch, albumoch
a aktivitách. Redaktori Tomáš Boroš, Andrea Serečinová, Jozef Červenka, Adrián Rajter,
Peter Ferenčík a Gabriel Bianchi sa striedajú s Banskobystrickým a Košickým štúdiom.
Témy sa týkajú nových projektov, zaujímavých koncertov, albumov aktivít a všetkého,
čo sa týka hudby.
Vybrané témy: Hudba františkánov, Narodeniny umenia, dramaturgia 21. ročníka Organových koncertov pod pyramídou, dramaturgie našich orchestrálnych telies (v rámci
celého Slovenska), zaujímavé a netradičné koncertné priestory, Opera očami činoherca, nové albumy skupiny Bashavel, Musica aeterna, Solamente naturali, Milana Paľu,
Ladislava Fančoviča a množstva ďalších. Začiatkom leta sme mapovali letné festivaly vážnej hudby naprieč celým Slovenskom, pripomínali sme si výročia, ako napríklad
60. výročie úmrtia skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského, úmrtie Genadija Roždestvenského.
Vybraní hostia: Silvia Urdová, bratia františkáni, Juraj Ďuriš, Imrich Szabó, Miriam Kaiser, Matúš Šimko, Petra Zelenka, Ivan Marton, Alan Vizváry, Roman Polák, Marián Lejava, Karol Kevický, Slavo Krekovič, Egon Krák atď.

Radio Head Awards festival, hudobné ceny za rok 2017
Veľkou kapitolou bola aj dramaturgická príprava (tiež zostavenie rozpočtu) a realizácia festivalu Radio Head Awards za rok 2017. Odbor hudby a špecializovaných programov zostavil program a vybral interpretov pre festivalové koncerty konajúce sa vo Veľkom koncertnom štúdiu a Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Podieľal
sa na organizácii hlasovania Radio Head Awards v kategóriách Klasická hudba, Jazz
a Experimentálna hudba.
Na programe dvojdňového festivalu bolo v uvedených dvoch štúdiách 8 koncertov rôznych žánrov, z toho jeden projekt pre deti (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Quasars Ensemble, Mojše band, Kamil Mikulčík a Pacora Trio, Veni ensemble, Radio
Band, Miloš Bihári & Jazz Funk Brothers).
Redaktori OHŠP jednotlivé koncerty moderovali, podieľali sa na vzniku programových
bulletinov ako aj pripravovali propagáciu: nahrávanie videopozvánok jednotlivých
umelcov, či písanie textov k jednotlivým koncertom na stránku radiohlavy.sk a facebook
Rádia Devín a Festivalu RHA.
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Sviatky v Rádiu Devín
Veľká noc
Z množstva veľkonočných, premiérových programov pripravilo OHŠP nasledujúce špeciálne relácie, za všetky pripomíname Veľkonočné sviatky a špeciálnu vysielaciu štruktúru:
30.3. Veľký piatok
14:00 Orlando di Lasso: Matúšove pašie
Zaznel skvost polyfonickej hudby, relatívne krátke, menej ako hodinu trvajúce pašie
flámskeho hudobníka, jedného z najvýznamnejších skladateľov 16. storočia.
19:00 Koncertné Rádio Devín
Johann Sebastian Bach: Lukášove pašie, BWV 246
Na Veľký piatok si vo vysielaní Rádia Devín poslucháči vypočuli nahrávku, ktorú realizoval Wolfgang Helbich. Redaktor: Ján Dúbravský.
31.3. sobota
8:00 Ticho bielej soboty, fíčer Tomáša Boroša
19:00 Hudba Veľkej noci
Zaujímavé slovo o sviatočnej, veľkonočnej hudbe v rôznych kontextoch a s vybranými
ukážkami naprieč storočiami. Redaktor: Andrej Šuba.
20:00 Hudba kontinentov - Veľkonočný špeciál
Veľkonočný špeciál relácie Hudba kontinentov patril impozantnej tradícii mužského
zborového spevu v Gruzínsku.
1.4. nedeľa
16:00 Duchovný koncert. Veľkonočné mystérium. Pripravila redaktorka Melánia Puškášová
2.4. pondelok
10:00 Ars musica
Hudobné nezbednosti – hudba, ktorá v dejinách hudby prekročila zaužívané hranice
a odmietla byť prevažne vážnou. Redaktor Tomáš Boroš.
19:00 Exkluzívne koncerty zo sveta, z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie. Výnimočná klasika, z hudobnej ponuka Európskej vysielacej únie. Redaktorka Silvia Zvarová.
23:00 Musica folklorica
Slovenské veľkonočné a jarné sviatky. Redaktori Marián Minárik a Samuel Smetana.
8. máj 2018
Vo sviatočný deň znela v hudobných reláciách prednostne hudba s témami vojny a slobody. Vybrané diela:
Andrej Očenáš: Pamätníky slávy
Ján Cikker: Nad starým zákopom
Ján Cikker: Symfónia 1945
Ilja Zeljenka: Osvienčim, kantáta
Arnold Schönberg: Ten, kto prežil Varšavu
Ludwig van Beethoven: Wellingtonovo víťazstvo
Luigi Nono: Il Canto sospeso
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RÁDIO REGINA
Hudobní redaktori Marián Minárik, Samo Smetana, Soňa Horňáková a Miroslava
Záhumenská pripravujú vybrané hudobné relácie pre Rádio Regina.
V programoch Hudobné spomienky, Klenotnica ľudovej hudby, Zahrajte mi túto, či Husličky z javora v premiérach znie hudba, ktorí majú poslucháči Rádia Regina v obľube.
Ale pre Reginu OHŠP realizuje aj nahrávky, ako napríklad:
Slávik Slovenska (finále aj galakoncert) /27. a 28.6. 2018/.
Koncert neapolského tria ASSURD /29.6.2018/.
V lete, popri prázdninovom, reprízovom móde sme poslucháčom Rádia Devín pripravili premiéry programov na odľahčené témy:
Hudba kontinentov – leto s Igorom Javorským, 11 dielov, premiéra
V prázdninovom cykle Hudba kontinentov uviedol autor relácie poslucháčov do známych,
ale aj tých „vysnívaných“ dovolenkových destinácií. Dominovala hudba z Balkánu, Španielska, Portugalska, Karibiku a západnej Afriky. Za zmienku stojí experimentálny projekt
nórskych hudobníkov Flifeta a Hamreho “Ivar goes Bulgaria“ – fúzia nordického a bulharského hudobného myslenia, nový album nemeckého flamencového gitaristu Rafa
El Tachuelu, experiment francúzskeho violončelistu Jeana Guihena Queyrasa „Trácko“, kaleidoskop s názvom Balkánsky reliéf, albumy Tuomaniho Diabatého z Mali, hudba
z Tuniska, či nahrávky svetoznámeho Baobab Orchestra zo Senegalu.
Leto so Soňou Horňákovou, 25 dielov
Dvadsaťpäť dielny hudobno-slovný seriál zameraný na domácu a svetovú nezávislú pop
scénu. Prezentácia aktuálnych, ale aj slávnych, legendárnych hudobných titulov z dielne tvorcov a interpretov nadžánrovej, nadčasovej hudby.
Ars musica v pondelok a piatok – leto, premiéry
Mapovali sme a ponúkali poslucháčom informácie a hostí o prebiehajúcich letných festivaloch nielen vážnej hudby, ktoré sa konali po celom Slovensku.
To najlepšie z klasiky, s akcentom na tému „Česko-slovenské leto“.
Raz do týždňa v relácii zazneli známe diela prevažne klasicko-romantickej hudobnej literatúry, v špičkovej interpretácii súčasných umelcov, ale aj diela v historickej nahrávke
slávnych interpretov. To všetko s akcentom na slovenských a českých umelcov – skladateľov, interpretov, telesá.
Koncertné Rádio Devín – podľa plánu sme pripravili pestrú, odľahčenú žánrovú zmes
hudby, ktorá sa dobre počúvala v letných horúčavách. Zneli záznamy koncertov Radio_
Head Awards festivalu a iných zaujímavých podujatí, ktoré sa za necelý rok uskutočnili
v budove Slovenského rozhlasu, ako napríklad Bratislava Guitar Night, Nikolaj Nikitin
& Ľuboš Šrámek – skladby z albumu Altar.
Na jeseň sa všetky hudobné relácie v dohodnutých cykloch Rádia Devín a Rádia Regina zmenili z repríz na premiéry.
V hudobných programoch Rádia Devín dominujú žánre klasická hudba a jazz, ďalej sme
si všímali alternatívnu, folkovú, elektroakustickú hudbu, world music a folklór.
Množstvo relácií Rádia Devín súviselo s internými rozhlasovými telesami ako SOSR alebo
DDSZ SRo a vlastnými cyklami, ktoré sa na jeseň vrátili do éteru Rádia Devín: cyklus koncertov Rezidenčného súboru Rádia Devín – Quasars Ensemble, Folkfórum live a hudobná
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ponuka Európskej vysielacej únie (EBU). Ďalšie vznikli v spolupráci s partnerskými subjektmi, organizáciami a festivalmi, ako napríklad v spolupráci s Bratislavskými hudobnými slávnosťami, jesennou časťou festivalu Konvergencie, Bratislavskými jazzovými dňami a festivalom Nová slovenská hudba, či mimoriadnymi koncertmi zahraničných telies a sólistov.
Koncerty týchto festivalov sme zaznamenávali a vysielali v reláciách Koncertné Rádio Devín,
Festivalové reminiscencie. Nahrávky Festivalu Bratislavské jazzové dni si vyžadujú väčšiu
postprodukciu, a tak sa zaznamenali a na jeseň postupne technicky spracovávali.
Ďalej sme zaznamenávali a vysielali vybrané koncerty organizované v spolupráci so
Slovenskou filharmóniou, či napr. koncert k 110. výročiu narodenia Eugena Suchoňa.
Množstvo týchto nahrávok obohatí aj hudobný archív Slovenského rozhlasu.
Jeseň mala však prioritu v „osmičkových“ rokoch, niekoľkých sviatkoch, pre ktoré sme
pripravili špeciálny program, či dramaturgiu (kompletný prehľad týchto relácií za druhý
polrok je uvedený na konci správy).
Realizácia záznamov koncertov festivalov pre vysielanie Rádia Devín:
Konvergencie (september)
BHS (september, október)
BJD Bratislavské jazzové dni (október)
Nová slovenská hudba (november)
Realizácia záznamov koncertov v rámci zazmluvnených dlhodobých spoluprác:
Koncerty cyklu Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru
Koncerty absolventov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) – podľa danej ponuky školy.
K augustovým výročiam vo vysielaní odzneli:
21.8.2018 10:00 premiéra
Ars musica: August 1968 a jeho stopy v hudbe.
25.8.2018 18:00 premiéra
Hudobný fíčer: Dozvuky roku 1968 v hudbe. Šesťdesiate roky a následná normalizácia
v slovenskej hudobnej kultúre
26.08.2018 16:00 premiéra
Hrá SOSR. Hudba proti vojne v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Vojenské pamätníky - Dukla, Strečno, Banská Bystrica, Slavín. Z orchestrálnej a vokálno-inštrumentálnej tvorby slovenských skladateľov.

SEPTEMBER
Po prázdninovej, letnej štruktúre, ktorá obsahovala viaceré špeciálne formáty, ale aj oddychový „reprízový“ čas, sa na jeseň všetky relácie vrátili do plánovaného premiérového režimu.
1.9.2018
Vybrané hudobné relácie boli obsahom prispôsobené štátnemu sviatku. Vysielali sme
prevažne diela slovenských autorov.
14:30 Musica Vocalis – téma: Slovenská zborová tvorba (red. Ľ. Kovačech)
19:00-23:30 Slávnostný koncert ku Dňu Ústavy SR, Prierez slovenskou hudobnou históriou
Ťažiskovou hudobnou reláciou dňa bol Slávnostný koncert ku Dňu Ústavy SR. Namiesto pravidelnej sobotňajšej relácie Operné Rádio Devín v rovnakom čase zazneli veľké a zaujímavé diela slovenských autorov naprieč generáciami. Redaktori program zo-
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stavili ako prierez históriou slovenskej hudby. Zazneli diela autorov ako napr. Georgius
Zrunek, Ján Levoslav Bella, Alexander Moyzes, Alexander Albrecht, Ivan Parík, Vladimír
Godár, Lukáš Borzík a ďalší. (red. Igor Javorský, Ján Dúbravský)
17.9. od 20:00 Zámocký koncert – priamy prenos v Rádiu Devín.
V rámci relácie Exkluzívne koncerty zo sveta sme naživo vysielali z rakúskeho zámku
Eckartsau. 59. koncert v rámci cyklu „Stretnutie s priateľom“ bol spoločným projektom Rozhlasu a televízie Slovenska – prostredníctvom Rádia Devín a Rakúskeho rozhlasu. Návštevníci koncertu ako aj poslucháči dvoch rozhlasových staníc si mohli vypočuť
vystúpenie dvoch vynikajúcich súborov: slovenského Mucha Quartet a rakúskeho dychového kvinteta Rasumovsky. Okrem iných zazneli diela Josepha Haydna, Alexandra
Zemlinského, či Antonína Dvořáka. (red. Silvia Zvarová)
Soboty od 15:30 Festivalové reminiscencie
Premiérové relácie Festivalové reminiscencie priniesli v septembri záznam koncertov
festivalu Dni starej hudby, ktorý sme zaznamenali v júni 2018. Zazneli koncerty vynikajúcich zahraničných súborov La Venexiana (IT), The Rose Consort of Viols (GB) a Les
Folies françoises (FR). Slovensko reprezentuje nahrávka súboru Solamente naturali.
(red. Zuzana Adamkovičová, Igor Javorský)
14.9. a 25.9. Dva koncerty v rámci relácie Hudobná dielňa
Na jeseň sme pokračovali v cykle koncertov, ktoré sa konajú v koncertnej sieni Dvorana
VŠMU. Dva koncerty priniesli rad skvelých a pre publikum nie vždy známych diel Charlesa Ivesa, Igora Stravinského, či Mauricea Ravela.
Oba koncerty boli nahrané a vysielajú sa s 10-dňovým odstupom v relácii Tomáša Boroša Hudobná dielňa. V nej okrem záznamov diel znie zasvätený, ale popularizačnou
formou podaný komentár. (red. Tomáš Boroš)
27.9. Folkfórum
Folková a alternatívna hudba, hudobno slovný program Sone Horňákovej prezentoval
aktuálny album moravskej skupiny Nevermore& Kosmonaut – CD Bleděmodré Město;
album Tvojej duši zahynúť nedám – slovenské ľudové balady v modernej úprave, v podaní Zuzany Homolovej; album Prší na habry – zhudobnená poézia francúzskej poetky
Suzanne Renaud, 3. autorský album Ondřeja Škocha, hudobný hosť: Zuzana Homolová.
(red. Soňa Horňáková)
Pondelky od 19:00 Exkluzívne koncerty zo sveta – mapovanie svetových festivalov
klasickej hudby. Z ponuky Európskej vysielacej únie.
Relácia sa od polovice septembra venovala čerstvým nahrávkam z hudobnej ponuky
EBU. Výber koncertov bol zostavený z prestížnych, často práve prebiehajúcich svetových festivalov ako BBC Proms, Salzburger Festspiele, Styriarte, ktoré sa uskutočnili
v auguste a septembri 2018. (red. Silvia Zvarová)

OKTÓBER
Ťažiskom vysielania v Rádiu Devín boli „osmičkové“ výročia, Československé dni
v Rádiu Devín (koncerty a ďalšie podujatia v štúdiách SRo), otvárací koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a výročia našich najväčších orchestrov
- 90. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, 70. Slovenská filharmónia,
50. Štátna filharmónia Košice.
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Ďalšie témy: Prešovský hudobný festival, Detský projekt Bratislavského chlapčenského zboru, otvárací koncert 90. sezóny SOSRu, Bratislavské hudobné slávnosti, festival
Hvalur.
27.10. 15:30 a 28.10.2018 19:30 premiéra vo vysielaní
Československé folkfórum. Záznam koncertu odvysielaný v dvoch častiach v Rádiu Devín v rámci špeciálnej štruktúry Československé dni v Rádiu Devín.
Vladimír Merta (CZ), Dagmar Andrtová Voňková (CZ), Trojka Zuzany Homolovej (SK),
Edo Klena (SK). (red. Soňa Horňáková)
27.10.2018 20:00 premiéra
Symfonický koncert zostavený z veľkej klasiky českej a slovenskej hudby (historické
Symfonické básne Bedřicha Smetanu, Ján Cikker: Spomienky, Vítězslav Novák: V Tatrách, 29 uspávaniek). Koncert bol vysielaný v rámci Československých dní v Rádiu Devín
a bol venovaný 100. výročiu vzniku Československa.
27.10.2018 22:50 premiéra vo vysielaní
Záznam koncert Rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble. Koncert venovaný 100. výročiu vzniku Československa. V Rádiu Devín odvysielaný v rámci špeciálnej
štruktúry Československé dni v Rádiu Devín.
28.10.2018 14:30 premiéra
Nevšedná hudba: Rebelka s magickým hlasom, Marta Kubišová. Piesne z albumu
Balady a songy.
28.10.2018 16:00 premiéra – spoločný priamy prenos Rádia Devín a Rádia Vltava
Slávnostný koncert – KONCERT 100. ČSR Praha. Koncert „SOČR NÁRODU 28.10. 2018“
Priamy prenos z Dvořákovej siene pražského Rudolfina. Symfonický orchester Českého rozhlasu dirigoval Radek Baborák. Spoločný projekt Českého rozhlasu a RTVS. ( Eugen Suchoň: Symfonietta rustica, Leoš Janáček: Sinfonietta, Antonín Dvořák: Symfónia
č. 9 e mol „Novosvetská“).
28.10.2018 22:30 premiéra
Jazzový klub špeciál venovaný tradíciám česko-slovenského jazzu. S hosťom moderátorom a hudobníkom Jánom Babičom sme rozobrali československé jazzové súvislosti
a hudobný projekt Jazz za železnou oponou.
30.10.2018 14:00 premiéra
Hudobný špeciál venovaný výročiu Martinskej deklarácie. Koncert z diel slovenskej
zborovej tvorby.
30.10. 23:00 premiéra
Musica slovaca
Skladby slovenských skladateľov, ktoré vznikli v roku 1918 (Alexander Albrecht, Viliam
Figuš-Bystrý). Koncert reflektoval výročie Martinskej deklarácie.

NOVEMBER
10.11.2018 18:00 premiéra
Hudobný fíčer: 100. výročie skončenia 1. svetovej vojny. Regrútske a vojnové piesne.
Program umeleckých telies je na konci tejto časti správy.
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ODBOR VLASTNEJ TVORBY
ROZHLASOVÁ HRA
V tradične dominantnom žánri ROZHLASOVÁ HRA sme uviedli hry reagujúce na významné výročia osmičkového roka 2018 (odkazy na roky 1918, 1948, 1968...), ale aj psychologické témy zo súčasnosti.
Sériu premiér pre rok 2018 vo formáte Rozhlasová hra Rádia Devín otvorila 30. 1. 2018
rozhlasová hra Dedičstvo autorky Adriany Krúpovej. Priniesla pohľad na vývoj vzťahov
nevlastných súrodencov po smrti rodičov. Sonda do duše ženy i muža odkryla charakter,
boľavé spomienky i súčasnú nástojčivosť. Komorná hra bola postavená na dvoch výrazných hereckých výkonoch – Anny Šiškovej a Jána Galloviča. Úspornosť hudobných podkresov a zvýraznenie zvukových atmosfér dokreslili intimitu rozprávania. Text Adriany
Krúpovej získal v roku 2017 cenu v súťaži Literárneho fondu na pôvodný rozhlasový text.
Experimentálna rozhlasová hra s výraznou hudobnou linkou - Milan Adamčiak a kol.
Jama mala premiéru 23. 2. 2018. Hudobné, literárne, výtvarné a performatívne diela
Milana Adamčiaka (1946 - 2017) boli predvedené na významných podujatiach doma
i v zahraničí a zaradené do mnohých významných zbierok súkromných zberateľov, galérií a múzeí súčasného umenia. Ich autor, umelec a teoretik, prežil posledné dekády
svojho života v ústraní, v malých obciach Podhorie a Banská Belá. Jeho dielo inšpirovalo
zakladateľov Cluster Ensemble Fera Királyho a Ivana Šillera k vytvoreniu experimentálnej rozhlasovej hry. Pracovali v nej s Adamčiakovými textami a partitúrami, ako aj
výpoveďami priateľov a známych, ktorí v jeho blízkosti prežili posledné roky jeho života.
Samotár Adamčiak žil v úzkom vzťahu so svojím okolím, s prírodou i ľuďmi a vytváral
v ňom špecifické umelecké intervencie. Rozhlasová hra Jama reflektuje jeho umenie
a vedie dialóg s prostredím, ktoré ho inšpirovalo. Účinkovali Anna Čonková, Peter Mazalan, Petra Fornayová. Ďalej účinkovali priatelia a známi Milana Adamčiaka z obcí Podhorie a Banská Belá Jozef Poláčik, Ján Slašťan, Vendelín Ivanič, Michal Bosák a Gabriela
Rafaelisová. Hudbu Milana Adamčiaka interpretoval Cluster Ensemble v zložení Ivan
Šiller, Fero Király, Lenka Novosedlíková, Michal Matejka, Robo Kolář, Nikolaj Nikitin
a Braňo Dugovič. Réžia: Ivan Šiller a Fero Király.
30. výročie Sviečkovej manifestácie ako zásadnej udalosti v našich novodobých dejinách sme si pripomenuli 27. 3. 2018 v Rádiu Devín premiérou rozhlasovej hry Petra
Pavlaca Slovo Válkovo. Rozhlasová adaptácia divadelnej hry mala ambíciu na koncentrovanej ploche vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších básnikov - Miroslava Válka (stal sa ministrom kultúry komunistickej vlády
a na konci svojej politickej kariéry sa stal členom komisie, dozerajúcej na zásah polície
a bezpečnostných zložiek 25.3.1988 na Sviečkovej manifestácii). Príbeh rozhlasovej hry
Slovo Válkovo sa odohral v izbe hotela Carlton na 2. poschodí 25. marca 1988. V deň,
v ktorý sa na dav modliacich ľudí, vytláčaných z ulice polievacími autami, násilne bitých
a odvlečených, údajne z okna tohto hotela pozeral člen politickej komisie, minister kultúry a básnik zároveň, Miroslav Válek. Peter Pavlac vytvoril modelovú situáciu, ktorá sa
síce v tejto forme neodohrala, ale stala sa metaforou definovania postojov v momente,
keď sa tenký ľad konformizmu začínal prepadávať. V hre Slovo Válkovo sa teda autor
pokúšal pátrať po pohnútkach a utajených rozporoch jedného z našich najväčších básnikov v hraničnej situácii ako definitívnom bode na preverenie vlastných hodnotových
postojov postáv v hre, i tých našich. Obsadenie: Emil Horváth a František Kovár, réžia:
Patrik Lančarič, dramaturgia: Peter Pavlac, zvuk: Andrej Klimits, hudobná dramaturgia:
Matúš Wiedermann, produkcia: Silvia Lukáčová.

88

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

2.4.2018 sme v špeciálnej sviatočnej vysielacej štruktúre Rádia Slovensko uviedli rozhlasovú adaptáciu hry Stanislava Štepku Konečná stanica pripravenú ako zostrih verejnej
nahrávky predstavenia Radošinského naivného divadla z 8.3.2018. Je to smutno-smiešna správa Stanislava Štepku o príchodoch a odchodoch vlakov a ľudí s hudbou Jána
Melkoviča v podaní bývalých i súčasných členov Radošinského naivného divadla. Menovite účinkovali Stanislav Štepka, Anna Šišková, František Rehák, Maruška Nedomová,
Simona Miháliková, Mojmír Caban, Csongor Kassai, René Štúr, Jozef Adamčík, Darina
Abrahámová a Vladimír Svitek. Realizačný štáb: zvuk Roman Laščiak, Juraj Minarovič,
Peter Pištek a Peter Daniška, produkcia Klaudia Wűrschnerová, dramaturgia a rozhlasová réžia Viera Benediková.
Kultová Wedekindova hra Lulu dala názov opere Albana Berga i albumu Lou Reeda
a Metallicy. Jej rozhlasová verzia v adaptácii Martiny Vannayovej mala premiéru v Rádiu
Devín 13.4.2018. Text v čase vzniku postihla nepriazeň cenzúry pre sexuálnu tematiku.
Keďže sa nesmel uvádzať, stalo sa z neho obľúbené čítanie s príbehom femme fatale, ktorá dokáže byť nežná i hriešna zároveň, vie sa smiať, plakať, lákať poddajnosťou
a zároveň byť drsná a v každom okamihu opantávať svoje okolie. Nemecký dramatik
predweimarskej éry Frank Wedekind býva priraďovaný k expresionizmu, je považovaný
za predchodcu epického divadla i absurdnej drámy. Frank Wedekind žil dynamický život
nonkonformného umelca, ktorý sa búril proti spoločenským aj umeleckým konvenciám a celou svojou bytosťou a aktivitou úporne a intenzívne hľadal naplnenie svojich
životných predstáv. Ako jeden z najvýraznejších predstaviteľov nemeckej drámy konca
devätnásteho storočia vo svojich hrách kritizoval konzervatívne myslenie vtedajšej spoločnosti, najmä v oblasti sexuality človeka.
Ako príspevok k reflexii jedného z osmičkových rokov bola koncipovaná rozhlasová
adaptácia divadelnej hry veľkého klasika slovenskej drámy Ivana Stodolu Marína Havranová (adaptácia Karol Horváth). Premiéru mala 24. 4. 2018. Pôvodný text je historickou drámou z obdobia revolúcie rokov 1848/1849, v ktorej sa prepletajú osudy ich iniciátorov so súkromnými životmi bežných ľudí a poukazujú tak na malé i veľké hrdinstvá
pre dnešnú dobu a udalosti posledných rokov tak nesmierne dôležité, dramatické a výpovedné. Hra je okrem svojej „osmičkovej“ dramaturgie i poctou dramatikovi Ivanovi
Stodolovi, ktorého 130. výročie narodenia sme si v marci tohto roku pripomenuli.
V rámci rozvoja pôvodnej rozhlasovej dramatickej tvorby sme 29.5.2018 v premiére uviedli
hru oceňovaného slovenského dramatika Karola Horáka Preventívna prehliadka, v ktorej poslucháča prostredníctvom príbehu zubárky a jej manžela v malom meste previedol
dvadsiatym storočím, jeho svetlými i temnými okamihmi. Ako málo autorov je Karol Horák historicky poučený, dokáže napísať pútavý príbeh a zasadiť ho do inšpiratívnej rozhlasovej formy. Realizácia v réžii Laca Keratu s Annou Javorkovou v titulnej postave ponúkla
silný zážitok. Hlavnou hrdinkou bola zubárka, pochádzajúca z malého stredoslovenského
mesta. Jej otec bol takisto zubár, hoci vzdelanie v obore získal spôsobom, akým sa po
vojne získavalo. Bezdetná žena celý svoj život zasvätila práci, ku ktorej spočiatku nemala
silný vzťah. Pri rekapitulácii svojho života sa v spomienkach pokúšala vyrovnať s otcom
i nešťastnou osudovou láskou. Manžel na konci šesťdesiatych rokov emigroval, otec umrel a žene po nich ostalo povolanie a zlé spomienky na potrat. Osudy, v ktorých sa zrkadlí
dvadsiate storočie a najmä jeho druhá polovica, poslucháč sledoval prostredníctvom rozprávania zubárky ako zrelej ženy, ženy v strednom veku a pubertiačky. V troch pohľadoch
autor podal silný príbeh a rekapituloval zložité storočie.
Poslednou realizáciou Petra Krištúfka v cykle Ako to bolo ďalej, ale, žiaľ, aj v jeho krátkom tvorivom živote, bola rozhlasová interpretácia pomyselného pokračovania románu
Francoisa Rabelaisa Gargantua a Pantagruel. Je v nej zakódovaná hravosť, práca so
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slovom a pozitívne myslenie, s ktorým si budeme Petra Krištúfka navždy spájať. Peter
Krištúfek zahynul pri dopravnej nehode 23. apríla 2018. Premiéra rozhlasovej hry Gargantua a Pantagruel podľa Petra Krištúfka bola 19.4.2018.
V júnovej premiére sme poslucháčom pod názvom Fórum mladých autorov V. ponúkli už
piaty ročník cyklu minidrám študentov VŠMU. Tento rok prišlo k ďalšiemu rozvinutiu celého projektu, nakoľko sa k študentom réžie, dramaturgie a divadelnej vedy, ktorí pracovali
na zadaní rozhlasovej minidrámy (na predmete Autorský seminár) v rozsahu do 20 minút, pridali aj študenti filmovej scenáristiky so zadaním napísať krátky rozhlasový útvar
– do 10 min. Po minuloročnej extrémne prínosnej skúsenosti sme zopakovali aj spoluprácu s externými zvukovými majstrami. Interný rozhlasový zvukový majster Dušan Kozák,
o. i. pedagóg ateliéru zvukovej skladby na FTF VŠMU, prizval do projektu svojich študentov zvukovej skladby. Myšlienka generačnej výpovede sa tak opäť mala šancu naplniť nie
len v zmysle obsahu hier, ale aj v ich formálnej realizácii, práve vďaka osobitému prístupu
z hľadiska zvukových realizácií. Dramaturg Peter Pavlac pôsobí dlhodobo i ako pedagóg
na Divadelnej fakulte VŠMU, o. i. vedie seminár autorskej tvorby. Seminár je prioritne vedený k javiskovej forme, avšak súčasťou kreatívnej výuky je aj ambícia siahať do formy
príbuznej a blízkej a tou je rozhlasová hra. Na základe tejto aktivity vznikol pred piatimi
rokmi nápad pokúsiť sa tieto „laboratórne“ výsledky zhmotniť a naplniť tak zmysel písania
dramatického útvaru v jeho realizácii. Slovenský rozhlas (Rádio Devín) dlhodobo vychádza
tejto ambícii v ústrety a poskytol opäť priestor takto vzniknuté texty realizovať a dať možnosť aj ich autorom, študentom, sa realizácie priamo zúčastniť a zrežírovať ich. Tento rok
sa zmenila forma projektu najmä v tom, že obmedzený počet autorov (z Divadelnej fakulty
VŠMU) dostal zadanie pracovať na textoch v rozsahu do 20 minút. Celkový počet autorov
sa ale nezmenšil, nakoľko sa do projektu prvýkrát pridali aj študenti filmovej scenáristiky
pod pedagogickým vedením Aleny Bodingerovej. Vzhľadom na to, že išlo pre nich o prvú
skúsenosť tohto typu, v ich prípade sme ostali pri rozsahu realizácie do 10 minút. Do projektu aj tento rok vstúpili študenti zvukovej skladby na FTF VŠMU, ktorí pod pedagogickým vedením Dušana Kozáka spolupracovali na zvukovej výrobe jednotlivých textov. Zadaním tohto cyklu bolo priniesť texty výrazným spôsobom reflektujúce aktuálnu životnú
skúsenosť tak s osobnými, ako aj širšími spoločenskými témami. V prípade filmových scenáristov išlo o texty prevažne založené na situáciách, stretnutiach a analýzach, či už priateľských, či partnerských vzťahov ľudí v jasne definovanej generačnej schéme. Sklamanie,
strata ilúzií, dotyk s reálnym svetom po skončení školy, či politické konotácie na dobu sú
jasným znakom ich snahy o priamu reflexiu. V dvadsaťminútových textoch študentov divadelnej réžie a dramaturgie zasa badať posun k témam spoločensky i ľudsky zložitejším,
hraničným, či iným spôsobom kontroverzným. V ich prípade ide aj o posun pri narábaní
s formou, využitie potenciálu rozhlasu vyplýva aj z ich už predošlej rozhlasovej skúsenosti.
Nakoľko ide o časovo rozsiahlejší tvar (skladajúci sa z jedenástich textov), rozhodli sme
sa ho rozdeliť do dvoch častí, dvoch vysielacích časov. Prvá časť textov bola odvysielaná
v utorok 26. 6. 2018 a druhá v piatok 29. 6. 2018.
Ako letný seriál sme pre Rádio Devín pripravili projekt Naša zabudnutá klasika (dramaturgia: Peter Pavlac) – 3. 7. - 28. 8. 2018 RD.
Cyklus krátkych rozhlasových hier, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej literatúre zaujímavé, menej známe, či dodnes nikdy nespracované texty rôznych slovenských
autorov.
3. 7. 2018 - IVAN HORVÁTH: IBRAHIMOVO OKNO. (rozhlasová dramatizácia Michaela
Zakuťanská)
10. 7. 2018 – ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ: MOJE DETI. (rozhlasová dramatizácia
Michaela Zakuťanská)
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17. 7. 2018 - GEJZA VÁMOŠ: JAZDECKÁ LEGENDA. (rozhlasová dramatizácia Lenka
Garajová)
24. 7. 2018 - LADISLAV ŤAŽKÝ: DIVÝ ADAM. (rozhlasová dramatizácia Lenka Garajová)
31. 7. 2018 - IVAN STODOLA: SMUTNÉ ČASY, SMUTNÝ DOM. (rozhlasová dramatizácia
Karol Horváth) Časť prvá: Smutné časy.
7. 8. 2018 - IVAN STODOLA: SMUTNÉ ČASY, SMUTNÝ DOM. (rozhlasová dramatizácia
Karol Horváth). Časť druhá: Smutný dom.
14. 8. 2018 - B.BRATISLAVSKÝ: V BORBE S TEMNOTOU
21. 8. 2018 – BOLESLAV BRATISLAVSKÝ: TUBERÁCI
Septembrovou premiérou bola hra o bl. Anne Kolesárovej
Peter Janků / Martin Husovský: Obeť svätej čistoty – 1. 9. 2018 RD
Ďalšou bola hra zo súčasnosti:
Peter Šulej: Tantalópolis. Dramatizácia románu Petra Macsovszkého – 25. 9. 2018 RD
Príbeh štyridsiatnika v kríze stredného veku - z neschopnosti zrušiť dištanc medzi vlastným vedomím a telom vyplýva potreba neustáleho hľadania svojho miesta v reflexii
a komentároch k fyzickému svetu.
V októbri premiérovali kolegovia z Banskej Bystrice:
Ján Mikuš: Pád noci – 9. 10. 2018 RD (BB)
Premiéra celovečernej rozhlasovej hry Jána Mikuša Pád noci, je inšpirovaná skutočným
príbehom pilota US Air Force Richarda Adama Rawsleyho, ktorý bol po deväťmesačnom
pobyte v kozme hospitalizovaný v psychiatrickej klinike. Autor a režisér v jednej osobe
otvára v tomto rozhlasovom trileri tabuizované témy našej spoločnosti, akými sú napríklad utajované psychické problémy jednotlivca, depresie, ktoré začíname reflektovať až
po ich explózií, či pokusy o samovraždu.
V reakcii na storočnicu ČSR a rok 1948 sme v rámci programovej výmeny s ČRo uviedli titul
Ľuboš Jurík - Irena Žantovská: Smrt ministra – 24. 10. 2018 RD
Rozhlasová hra o posledných dňoch bývalého ministra zahraničných vecí Československa Vladimíra Clementisa. Muž sa v cele tesne pred popravou ohliada do minulosti
a zhovára sa so svojím advokátom o rozhodujúcich chvíľach svojho politického i osobného života, spomína na svoju ženu, ktorá je taktiež uväznená, pričom manželia o tom
vzájomne nemajú ani potuchy. V apríli 1945 sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí a neskôr ministrom. V tom čase riadil „repatriácie“ maďarského
obyvateľstva zo Slovenska. V septembri 1949 cestoval loďou do New Yorku, kde sa ako
vedúci čsl. delegácie zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN. Práve tam sa dozvedel
o zatýkaní, ktoré sa začalo v Prahe. V roku 1952 bol v procese s protištátnym sprisahaneckým centrom pod vedením Rudolfa Slánskeho odsúdený na smrť a popravený.
Segment improvizovanej produkcie zastúpil zostrih z verejnej nahrávky k storočnici
spoločného štátu Čechov a Slovákov:
Rozhlasová hra naživo (Sto rokov naživo) – 27. 10. 2018 RD
Záznam z verejnej nahrávky improvizácie zoskupení Radio IVO Petra Mareka a Divadla
Gasparego Jána Mikuša.
Reakcia na 28. 10. 1918:
David Zábranský: A ten tata Masaryk – 30. 10. 2018 RD
Renomovaný český autor David Zábranský napísal na objednávku Slovenského rozhlasu pôvodnú hru z obdobia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. V jeho hre
A ten tata Masaryk pripravuje nesúrodá skupina ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nezdieľajú nadšenie z novovzniknutej republiky, symbolický atentát na hlavu štátu, prezidenta
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T. G. Masaryka. Atentát sa má odohrať v parku prezidentského zámku v Lánoch. Po nepodarenom atentáte ostane niekoľko nevysvetliteľných stôp a polícia stojí pred neľahkou
úlohou vyšetriť a vysvetliť, o čo atentátnikom išlo, a posúdiť, či by mali byť potrestaní.
Karl Kraus: Posledné dni ľudstva – 30. 11. 2018 RD
Pri príležitosti výročia konca prvej svetovej vojny sme uviedli originálnu adaptáciu jednej z najzaujímavejších divadelných hier dvadsiateho storočia. Rakúsky novinár, esejista a spisovateľ Karl Kraus napísal svoju monumentálnu hru Posledné dni ľudstva
pod vplyvom zážitkov z prvej svetovej vojny a udalostí, ktoré jej predchádzali. Text tvorí
220 voľne prepojených scén a má vyše päťsto strán. Kraus text písal v rokoch 1915-1919
a je veľmi zaujímavý aj po formálnej stránke. Kraus pracoval s nájdeným materiálom
- viac ako jeho tretinu tvoria citáty z novín, vojenských rozkazov, súdnych rozhodnutí,
listov, výnosov a nariadení, pohľadníc či plagátov. Krausova hra bola v mnohých ohľadoch prelomová. Autor dokázal vytvoriť spoločenskú satiru takmer výlučne dokumentovaním každodenného života. Rádio Devín hru uviedlo v úprave Jany Mikuš Hanzelovej
a v réžii Jána Mikuša.
Lenka Čepková: Dobrú noc a sladké sny – 2.12.2018 RD
Rozhlasová hra mladej oceňovanej autorky, odohrávajúca sa v snoch šiestich postáv
odkrýva spletitú sieť rodinných vzťahov niekoľkých generácií. V priestoroch rôznych
snov, kde nemusia platiť striktné pravidlá skutočného sveta a niekedy ani logika, vznikla slobodná hra spomienok, útržkov skutočnosti a predstáv o budúcnosti. V tomto svete
sa odvíja príbeh jednej rodiny, v ktorej sa matka musí vyrovnať so smrťou muža a takisto
s minulými traumami, jej synovia s rozpadajúcimi sa rodinami a ich deti s pokazeným
detstvom. Autorka vytvorila zaujímavý svet na hranici sna a skutočnosti, výborne využívajúci rozhlasové médium. A hoci poslucháč zachytáva postavy v neľahkých životných
situáciách, radosť z neobvyklej autorkinej hry a silných hereckých výkonov prináša jedinečný zážitok.
Ondřej Škrabal: Zjavenie pudla – 12.12.2018 RD
Rozhlasová hra vznikla na základe drámy, za ktorú získal cenu Rádia Devín v súťaži Dráma 2017 začínajúci český dramatik Ondřej Škrabal. Autor pôsobí aj ako divadelný režisér
v nezávislej umeleckej platforme, ktorá sa zaujíma o „radikálnu“ činohru (sústredenie sa
na text, minimalistickú scénografiu, prepájanie divadla so súčasnou hudbou a performance), taktiež píše poéziu. Zjavenie pudla je veršovaná monodráma herca, ktorý práve
dohral Fausta a v zákulisí reflektuje absurdný dramatický moment, ktorý sa odohral
na javisku. Ten odštartuje monológ, oscilujúci medzi existenciálnosťou a banálnosťou,
ktorý poodhaľuje divadelný svet z pohľadu herca a v obecnej rovine poukazuje na človeka uzavretého v bubline svojho malého sveta, v ktorom príchod akéhokoľvek cudzorodého prvku či inakosti vzbudzuje strach a paranoje a stáva sa tiež vhodnou zámienkou
na ospravedlnenie vlastných zlyhaní. Ondřej Škrabal hru komponoval ako hudbu slov.
Princíp komponovania – slova, hudby a zvuku - využíva aj rozhlasové spracovanie.
Ivica Ruttkayová: Volám sa Mária, alebo Päť žien čaká syna s podtitulom Dráma v nemocnici na Antolskej, či niekde inde – 25.12.2018 RD
Volám sa Mária je netradičná vianočná komédia o tom, čo sa môže diať, keď päť Márií
čaká na jedného Jozefa. Štyri z nich – jeho dcéra, manželka, matka a milenka sa stretnú
na nemocničnom oddelení, kde dôjde k neočakávaným udalostiam. Vedené piatou Máriou – zdravotnou sestrou prekonávajú strastiplnú cestu z nemocnice von – ale kam
vlastne? Pôvodnú rozhlasovú hru Volám sa Mária naštudovali Božidara Turzonovová,
Lucia Vráblicová, Dominika Morávková, Edita Borsová a Henrieta Kolláriková. Súčasťou hry je spev týchto herečiek a originálne hudobné kompozície Matúša Wiedermanna.
Ako inšpiráciu autorka scenára Ivica Ruttkayová priznáva jednak Lorcovu hru Dom Ber-
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nardy Alby, Beckettovo Čakanie na Godota, ale aj mexické telenovely typu Jednoducho
Mária. Pre dej vybrala prostredie nemocnice, pretože práve tu sa často rozhoduje o živote a smrti. Čas Vianoc je obdobím, keď niekedy máme príležitosť premýšľať o živote
a jeho hodnotách a o nádeji, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme.

ROZHLASOVÁ HRA PRE CELÚ RODINU
Ako príspevok k slávnostnej novoročnej dramaturgii 1.1.2018 sme v Rádiu Devín do vysielania pripravili premiéru hry Podivný pútnik, poetický príbeh Nory Weberovej inšpirovaný ľudovou baladou s hudbou Miriam Kaiser. Dielo z dramaturgickej produkcie Beáty
Panákovej s citlivým zakomponovaním Symfonického orchestra a Dievčenského zboru
SRo pod vedením Adriána Kokoša a výnimočnými hereckými výkonmi Mariána Slováka
a Evy Matejkovej.
Víťazoslav Kubička / Nora Weberová: Vietor v píniách - 27. 10. 2018 RD
Adalbert von Chamisso: Podivuhodný príbeh Petra Schlemihla - 10. 11. 2018
Kathy Kacer – Timotea Vráblová: Prípad príborník (1. diel) – 22. 9. 2018 a Noční špióni (2. diel) 29. 9. 2018
Voľne na seba nadväzujúce rozhlasové hry na motívy historických príbehov kanadskej
spisovateľky so slovenskými rodinnými koreňmi. Spisovateľka a detská psychologička Kathy Kacer, ktorej rodičia pochádzajú z Československa, sa už dlhé roky zaoberá
tvorbou knižiek pre deti s témou holokaustu. Rozhlasové spracovanie je veľmi pôsobivé
vďaka vynikajúcej scénickej hudbe, hereckým výkonom a réžii, aj autentickým dokumentárnym výpovediam autorky, ktoré sa nám podarilo získať. Z tajomstva príborníka
sa dozvieme, ako sa Gabikin pokojný život plný lásky a istoty na rodinnom hospodárstve radikálne zmení po obsadení krajiny nacistami. Židovská komunita aj v ich malom
prostredí postupne prežíva veľké zmeny. Trinásťročná Gabika s mamou sa rozhodnú
neutiecť preč a čeliť osudu, no nakoniec sa mladé židovské dievča musí pri domovej
prehliadke ukryť, aby prežilo. Skrýšu nájde v príborníku, ktorý dodnes, ako jediný kus
z pôvodnej domoviny autorkinej mamy tróni v jej obývačke v Toronte.
Alexander Solženicyn: Matrionina chalupa; dramatizácia Štefan Timko - 22. 12. 2018 RD
Posledné roky sa dramaturgičke Beate Panákovej darí napĺňať ambíciu prinášať mladým poslucháčom každý rok rozhlasovú adaptáciu diela nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. V roku 2018 to bola premiéra rozhlasovej hry Matrionina chalupa podľa literárnej
predlohy Alexandra Solženicyna - v čase, keď sme si pripomenuli 100. výročie jeho narodenia. Dej poviedky je situovaný do päťdesiatych rokov a príbeh je inšpirovaný autentickou životnou skúsenosťou spisovateľa, väzňa svedomia sovietskeho režimu. Napriek
prežitým útrapám sú Solženicynove texty naplnené hlbokým vzťahom k vlasti, nostalgiou za starým, patriarchálnym Ruskom s jeho láskou, dobrom, zbožnosťou. Práve úcta
k tradíciám, k prostým ľuďom a ich prirodzenej múdrosti robí umelca ešte citlivejším na
hrozivú realitu. V Matrioninej chalupe totiž odhaľuje tragickú absurditu života „spravodlivého človeka“ – dedinskej ženy, ubitej a olúpenej chamtivými príbuznými i vtedajším
komunistickým režimom.

ROZPRÁVKOVÁ HRA
Podľa literárnej predlohy Krása nevídaná (zbierka rozprávok, ktorú zostavila Mária Ďuríčková), vytvorila autorka Adriana Mušáková rozprávkovú hru Predaný sen. Premiéru
mala 1.4.2018 v Rádiu Regina. Debutujúca autorka spojila niekoľko rozprávkových príbehov z osetinskej, marijskej a azerbajdžanskej kultúry. Išlo o príbeh prostého chudob-
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ného pastiera Melika, ktorý fyzicky hľadá sen ako neurčitý priestor, v ktorom je človek
absolútne šťastný. Nakoniec ho „nájde“ v podobe šťastného spolunažívania so svojou
ženou. Za svojím snom treba ísť, nemožno ho však chápať ako vzdialenú a nedostižnú
chiméru, ale ako niečo, čo často spočíva v obyčajnej ľudskej každodennosti.
Marek Kupčo: Biela skala - 5.7.2018 RR
Rozprávková povesť Biela skala sa odohráva v časoch starých Slovanov. Ľuďom vládli
bôžikovia, víly a samotná príroda. Niekedy láskavá, ale niekedy hrozná, krutá a tajomná. Príbeh sa odohráva v období, keď bojovné kočovné kmene z východu ničili a plienili
osady roľníkov, lovcov a pastierov na našom území. Jedna z osád na vysokom brale, nad
riekou však stále odoláva presile, ľsti a krutosti nepriateľa.
Dominika Petríková: Agátka a jej dobrodružstvo - 25. 11. 2018 RR
Rozprávková hra mladej autorky Dominiky Petríkovej získala 2. cenu v súťaži LITFONDU
v kategórii rozhlasový text. Príbeh o malej Agátke, ktorá sa vydáva na cestu zo svojej
Nudnej krajiny, aby našla rázprovku, z ktorej sa nakoniec vykľuje rozprávka. Po ceste
stretne sviecu Helli, ktorá jej pri dobrodružnej ceste pomáha, a hlavne v nej nájde priateľku na celý život.
Vladimír Hanuliak: Zlatná krajina - 24.12.2018 RR
Dramatizácia literárnej predlohy Pavla Dobšinského. Traja kráľovskí synovia sa vydajú
hľadať Zlatnú krajinu, aby priniesli chorému otcovi zázračnú vodu na uzdravenie. Len
jeden z nich Zlatnú krajinu našiel. A v nej liečivú vodu aj prekrásnu zlatú pannu. Lenže
cesta za šťastím nebýva ani v rozprávke priamočiara...

DOBRÚ NOC, DETI
ROK EURÓPSKYCH ROZPRÁVOK – celoročný cyklus nedeľných večerných rozprávok
– v rámci relácií DND na Rádiu Regina. Náš príspevok k Európskemu roku kultúrneho
dedičstva 2018.
Klasik a majster slovenskej literatúry a v rámci toho aj literatúry pre deti, ĽUBOMÍR
FELDEK zostavil kolekciu najhodnotnejších európskych rozprávok od antiky po súčasnosť. Ako je to pre tohto skvelého autora typické, spája moderné rozprávkarstvo s klasikou, otvára deťom horizonty príbehov z rôznych čias a rôznych krajín. V tejto „klenotnici“ uvádzame aj literárne skvosty iných žánrov prerozprávané do rozprávkovej podoby,
a tak sa v dobrej Feldekovej spoločnosti okrem rozprávkarov (ako napr. H. Ch. Andersen,
či Ch. Perrault) ocitajú aj básnici, prozaici, dramatici (od bájkara Ezopa, Hendrika van
Veldeke, cez Shakespeara, Goetheho a Puškina až napríklad k Ibsenovi, Rimbaudovi,
Morgensternovi, či Erbenovi a Nezvalovi), ktorí nepopierajú vo svojej tvorbe vzácne magické a fantazijné, čiže rozprávkové tkanivo. A ešte rozhlasový bonus: túto antológiu
z dejín európskej literatúry pre najmenších číta – či vlastne so zaujatím rozpráva samotný jej zostavovateľ, prekladateľ a autor Ľubomír Feldek. Malý príklad, akým pôžitkom
môže byť rozprávanie a počúvanie kvalitnej literatúry.
Okrem toho dňoch 21. - 25.5.2018 pripravili banskobystrickí kolegovia premiéru seriálu
večerníčkov Petra Gajdošíka Zvieratko pre Tadeáša. Zaručený recept na úspech je spojenie dieťaťa a zvieratka.
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FÍČER
29.4.2018 mal v Rádiu Devín premiéru fíčer Mirjany Šišolákovej Schodíky šťastia Štefana Kvietika. Herec Štefan Kvietik je jednou z legiend slovenského divadla, príslušník
nezabudnuteľnej hereckej generácie. Autorka Mirjana Šišoláková prostredníctvom jeho
spomienok a rozprávania mapovala obdobie 60. až 90. rokov 20. storočia v divadle, filme, televízii a rozhlase. Štefan Kvietik priblížil nielen vlastný život a prácu, ale aj ďalšie
osobnosti svojej generácie, okrem hercov aj režisérov a ostatných tvorcov súdobej kultúry.
Ako príspevok k 100. výročiu narodenia spoluautora Správy Wetzlera a Vrbu - kľúčového
dokumentu Druhej svetovej vojny - a autora prvého slovenského románu o tábore smrti
Osvienčim-Brezinka sme v Rádiu Devín 13.5.2018 uviedli fíčer Milana Richtera Nechcený hrdina Alfréd Wetzler. Rozhlasový dokument zachytáva osud Alfréda Wetzlera, ktorý
sa narodil 10. mája 1918 v Trnave. Nik vtedy netušil, že zo židovského chlapca z Trnavy
sa raz stane hrdina. 13. apríla 1942 sa ocitol spolu s rodičmi a dvoma súrodencami v prvom - takzvanom rodinnom - transporte do Osvienčimu. Alfréd Wetzler až do smrti nosil
kúsok nad srdcom vytetované číslo - 29 162. Spolu s Rudolfom Vrbom sa im podarilo
ujsť z tábora a vydať svedectvo o surovosti, vraždení a zverstvách páchaných fašistami
v Osvienčime. Rozhlasový dokument Milana Richtera bol poctou k stému výročiu narodenia Alfréda Wetzlera, ale aj dokumentom o dobe, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť.
Okrem toho sme v dňoch 17.2. - 17.3.2018 v Rádiu Devín uviedli cyklus Cesta medzi riadkami, alebo literatúra ako road radio – cyklus 5 českých a slovenských študentských
dokumentov z festivalu Mesiac autorského čítania.
V Rádiu Regina bol 1.1.2018 odvysielaný premiérový fíčer z košickej proveniencie: Zrodené pri trasľavom svetle sviec. Rozhlasová kompozícia zostavená z textov Jána Milčáka,
Rút Lichnerovej, Petra Markoviča, Nory Baráthovej, Jozefa Bašáryho a Karola Šrobára.
Vo fíčroch druhého polroka 2018 sme reagovali na jednotlivé významné historické výročia osmičkových rokov (Mníchovská dohoda, August 1968, vznik Československej
republiky) alebo sme prišli s umeleckým spracovaním sociálnych, etických a filozofických tém:
Pavol Burda: Cerkov story alebo Príbeh jednej cirkvi – 5. 7. 2018 RR (KE)
Témy: Rusíni; gréckokatolíci; sviatok; Cyril a Metod;
Marek Franko: Slováci na Marse – 12. 8. 2018 RD
Mars - najbližší sused Zeme - už desiatky rokov priťahuje vedcov, fantastov, futuristov,
ale aj obyčajných ľudí. Pravdepodobnosť, že túto planétu raz osídlime, sa nezadržateľne zvyšuje. Čo ľudí láka na rozhodnutí opustiť svoju rodinu, svoju krajinu, opustiť Zem?
Vypočujte si príbehy ľudí, pre ktorých je Červená planéta viac než snom. Vo fíčri Slováci
na Marse účinkovali respondenti, ktorí sa dobrovoľne prihlásili cez výzvu RTVS, a ich
túžbou je žiť na inej planéte. Zámerom bolo pochopiť ich dôvody, myšlienky a názory,
to, ako Slováci/Slovenky vidia svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť v tejto krajine
a na Zemi.
Jaroslav Rozsíval: Osmičkové generácie. 1968 – August - 19. 8. 2018 RD
Prvý zo štyroch premiérových fíčrov Jaroslava Rozsívala venovaných našim nedávnym
dejinám pod názvom Osmičkové generácie. Autor spovedal viaceré osobnosti spoločenského života, ktoré zažili udalosti tých dní ako mladí, a vytvoril záznam spomienok,
zážitkov a dojmov, ktoré sa stali určujúce pre ich ďalší život.
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Jaroslav Rozsíval: Osmičkové generácie. 1968 – August a jeho dozvuky – 26. 8. 2018 RD
Druhý zo štyroch premiérových fíčrov Jaroslava Rozsívala venovaných našim nedávnym dejinám.
Adam Hanuljak: Pešiak na šachovnici. Fíčer o Mníchovskej dohode – 30. 9. 2018 RS
Okolo Mníchovskej dohody existuje dodnes mnoho mýtov. Niektorí súčasní politici ju
nevhodne používajú a prirovnávajú k aktuálnym udalostiam. Každá udalosť je však jedinečná, má svoj neopakovateľný priebeh a kontext. Práve o nich budú vo fíčri Mníchovská dohoda rozprávať historici zo Slovenskej akadémie vied - Marína Zavacká, Jakub
Drábik a Matej Hanula.
Jaroslav Rozsíval: Osmičkové generácie. Rok 1948 - nástup totalít – 21. 10. 2018 RD
Jaroslav Rozsíval: Osmičkové generácie. Osmičky, osmičky... – 28. 10. 2018 RD
Jakub Julény: Odsun 1991 – 17. 11. 2018 RR
Prítomnosť sovietskych vojsk na základni na Sliači a jej bezprostredný dopad na jednotlivcov, miestnu komunitu, či životné prostredie.
Marek Šulík: Čas na prítomnosť – 25. 11. 2018 RD
„Umelecký prejav je prejav ľudskej schopnosti sa koncentrovať,” hovorí hudobný skladateľ Roman Berger vo fíčri Mareka Šulíka Čas na prítomnosť. Autor sa vyberá na pracovnú cestu za sústredením, na ktorej stretáva svojich priateľov, aby sa s nimi zhováral
o chôdzi, sústredení sa a spomalení. Prináša hlboké a osobné výpovede Šimona Ondruša, Viktora Suchého, Márie Ferenčuhovej, Mily Haugovej, Martina Kollára, Mareka
Mihalkoviča a Romana Bergera.
Veronika Dianišková: Nechcem, aby ma bolo vidieť - 23. 12. 2018 RD
Čo cítia a potrebujú ženy bez domova - Rozhovory s odbornou verejnosťou i s klientkami, návštevy zariadení i oblasti Zátišie. Hostia: Anna Debnárová, Vladimír Jurík, Ivana
Nováková, Patrícia Ivančíková, Lucia Nagyová, Lucia Hudecová, Michal Cibiri, Jozef Kákoš, Nina Beňová,Jela Matuškovičová - Medvecká, Uršula Kovalyk, Patrik Krebs, Štefan
Korenči, Ján Korec.
Barbora Hrínová: Vianočné šteniatko – 26. 12. 2018 RS
Bol vystavaný okolo motívu „vianočného šteniatka” a od neho odvodenej témy vzťahu
ľudí k starostlivosti o psov, ktorá spoločnosť polarizuje na jednej strane na starostlivých a obetavých „psíčkarov” a na druhej, v očiach militantnejšej skupiny z nich, na tých
druhých, „horších ľudí”, ktorým sú psie bytosti ľahostajné, prípadne im (v ich očiach)
ubližujú. Pes ako symbol domova, uceleného rodinného spoločenstva, a teda aj Vianoc,
častý aj ako vianočný darček a s ním spojené reálne príbehy, ktoré prerástli (niekedy len)
v mýtus o nezodpovedných ľuďoch, ktorí si psa obstarajú ako vianočný darček a potom
ho po sviatkoch vyhodia spolu so stromčekom ku kontajneru.
Terézia Simanová: Hlas – 26. 12. 2018 RR
Fíčer vychádzal z príbehu ženy, ktorá stratila svoj hlas. Žena sa rozhodla navrátiť k svojej
spontánnosti, ktorú mala ako dieťa, absolvovala terapeutický workshop. Nastolil otázky
o výchove, o sebavedomí a láske k sebe samému, o dozrievaní, ľudskom prežívaní, sebakontrole a spontánnosti.
Z rodinnej pokladnice – 26. 12. 2018 RR (BB)
Téma rodinných kroník, ktorými sa stali kalendáre, či biblie, spevníky a pod., do ktorých
si rodina značila významné udalosti ako narodenie, úmrtia či sobáše. Rovnako sa rodinnými pokladmi stali aj listy, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu.
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Vanda Gregorová: Jednoruký veterán. Ľavoruký rezbár z Tajova – 29. 12. 2018 RR
Fíčer Vandy Gregorovej je pohľad na storočie, ktoré môžeme pokojne nazvať storočím
zrodov a prerodov, ale aj paradoxov, na 20. storočie. Hlavnou témou je príbeh Eduarda
Gregora z Tajova pri Banskej Bystrici - mladého veterána, ktorého životnú cestu zmenila krutosť prvej svetovej vojny, krutosť, akú ľudstvo dovtedy nepoznalo a stála život
60 miliónov ľudí. Práve vďaka tomuto vojnovému šialenstvu sa však mladý vojnový veterán Eduard Gregor stal niekým, kým určite nemal v pláne stať sa. Aká bola jeho cesta
nečakanej premeny a čo priniesla tým, ktorí Eduarda Gregora stretli? Jeho nový život sa
začal odvíjať v novej krajine, ktorá dovtedy neexistovala – v Česko-Slovensku.

ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
V Rádiu Devín si Čítanie na pokračovanie zachovalo vysokú mieru poslucháčskej popularity vďaka atraktívnym titulom z najnovšej slovenskej literatúry aj návratom k zlatému
fondu modernej svetovej literatúry:
V dňoch 22.1. až 2.2.2018 sme v Rádiu Devín v premiére uviedli čítanie z próz Katherine
Mansfieldovej pod názvom Poviedky 1 – 10 (dramaturgia Gabriela Magová). Katherine
Mansfieldová (1888 - 1923) bola súčasníčkou a známou veľkého počtu modernistov vrátane Virginie Woolfovej, T. S. Eliota, Jamesa Joycea, či D. H. Lawrencea. Aj keď pochádzala z Nového Zélandu, väčšinu svojho kreatívneho života strávila v Európe. Napriek
predčasnej smrti vo veku tridsaťštyri rokov výrazne prispela k modernistickej estetickej revolúcii. Dala úplne novú tvár poviedkam, ktoré boli dovtedy chápané len ako isté
zmenšeniny románov a zároveň ako podradný žáner. Jej poviedky nikdy neprestali vychádzať a tešia sa neutíchajúcemu záujmu čitateľov na celom svete. Slovenský čitateľ
sa s dielom autorky mohol zatiaľ stretnúť len sporadicky prostredníctvom literárnych
časopisov alebo knižných prekladov do češtiny.
Čítanie z prózy Evy Maliti – Fraňovej Kustódi. Arianina kniha malo premiéru v dňoch
12. - 16.2.2018. Zmes magického realizmu a všednej každodennosti, v ktorej sa autorka dotýka najpodstatnejších otázok ľudského bytia. Po maminej smrti sa knihovníčka
Ariana vydáva na cestu, aby zachránila svoju lásku - básnika Mareka. Mama ju kedysi
varovala pred snívaním. Odporúčala jej držať sa bežného života a v žiadnom prípade
nepísať. Ona však napíše román a na scéne sa zjavujú ďalšie postavy - okrem iného aj
kustódi, píšuci knihy osudov pre každého človeka. Dramaturgia Zuzana Belková, réžia
Táňa Tadlánková, interpretka Zuzana Kyzeková.
Čítanie z prózy Pavla Rankova Miesta, čo nie sú na mape malo premiéru v dňoch
19. - 23.2.2018. Pred štvrťstoročím Rankov vstúpil do slovenskej literatúry záhadnými a iracionálnymi poviedkami, teraz na románovej ploche rozohráva podivný príbeh,
v ktorom nič nie je také, ako by malo byť, lebo možno ani nič nie je. Vysokoškoláci Marek a Natália študujú v Olomouci a žijú bežný život priveľmi intelektuálnych a zároveň
naivných mladých ľudí. Všetko sa zmení po príchode na Slovensko. V hre sú traumy
z detstva, veľa lží a otázka, kto - a či vôbec niekto - hovorí pravdu. Rozprávanie sa mení
ako chameleón uviaznutý medzi krivými zrkadlami. Dramaturgia Zuzana Belková, réžia
Laco Kerata, interpreti Judita Bilá a Miroslav Trnavský.
Z najnovšieho románu Petra Holku Ohyb rieky vychádzalo čítanie na pokračovanie premiérované v dňoch 26.2. - 2.3.2018. Zachytáva osudy troch generácií otcov a ich synov od začiatku 20. storočia po súčasnosť pochádzajúcich od Nitry. Prvú časť tvorí rozprávanie starého
otca. Napriek tomu, že spomína najmä na pobyt v nacistickom Nemecku, kam ho zavliekli
v roku 1944 na nútené práce, príbeh hýri vtipom a presvedčením, že aj v najťažších pomeroch
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môže vzklíčiť láska. Možno iba pudová, s potrebou zanechať na zemi svoje gény, ale vždy
taká, čo pomáha prežiť aj tým najslabším. Starý otec rozpráva svoj príbeh už mŕtvy doma
z rakvy, keď čaká na svoj pohreb. Druhú časť tvorí rozprávanie jeho syna, ktorý bilancuje svoj
život s dôrazom na rodinné vzťahy a väzby i pracovné pôsobenie v minulom režime.
V dňoch 5. - 9.3.2018 malo premiéru čítanie na pokračovanie z košickej proveniencie
Kornel Földvári, Peter Krištúfek: O sebe. Peter Krištúfek sa stretával s Kornelom Földvárim a nahrával jeho pamäti, pretože životné peripetie a pútavé rozprávanie o nich
tohto úctyhodného aj patologického knihomoľa sú rovnako dramatické ako detektívky,
ktoré obľuboval. Zo stretnutí vznikla tradícia a z nahrávok kniha s názvom O sebe. Výber
z nej je obsahom tohto čítania na pokračovanie. Jednotlivé diely sú svedectvom o zlomových momentoch v histórii Slovenska, ale vybrali sme aj niekoľko pohľadov do zákulisia kultúry (slobodnej aj cenzurovanej, oficiálnej aj ostrakizovanej), kde Kornel pôsobil.
12. – 16.3.2018 sme v exkluzívnej premiére v spolupráci s vydavateľstvom Slovart uviedli
čítanie na pokračovanie z románu súčasného izraelského spisovateľa Meira Shaleva
Dve medvedice. Román Dve medvedice v preklade Silvie Singer sa vracia do roku 1930
k príbehu vraždy, ktorá vyzerala ako samovražda. O sedemdesiat rokov neskôr si na
udalosti spomína Ruta Tabori, stredoškolská učiteľka Biblie. Píše a rozpráva o histórii svojej rodiny, o svojom dedovi, manželovi, bratovi a synovi, o inštinktoch, emóciách,
priateľstve medzi mužmi, ale aj o láske, zrade, pomste a odplate. Dramaturgia Zuzana
Belková, réžia Táňa Tadlánková, interpret Peter Rúfus.
19. – 23.3.2018 sme premiérovali čítanie z poviedok debutantky a zároveň autorky úspešnej v desiatke Anasoft Litera 2018 Jany Micenkovej. Čítanie s názvom Sladký život vychádzalo z poviedok, v ktorých sa - podľa autorky Jany Micenkovej - nájde každý, kto si
ani po tridsiatke nedokázal nastaviť normálny životný rytmus. Poviedky pre tých, ktorí
majú minimálne jednu vysokú školu, a nedokážu sa uplatniť ako copywriteri, blogeri,
ani account manažéri, prípadne pre tie, ktoré dúfajú, že ich z nudnej svadby unesie Tom
Hardy. Poviedky pre všetkých, ktorí pochopili, že inak, ako to je, to už asi nebude, a najlepšie je zo všetkého si robiť žarty.
9. -13.4.2018 malo premiéru čítanie na pokračovanie z banskobystrickej proveniencie
Ľuba Lesná: Klytaimnéstra. Kniha Ľuby Lesnej Tisícročná žena prináša štyri príbehy
štyroch žien, od antiky po súčasnosť. Majú jedno spoločné - statočnosť neviditeľných
hrdiniek a túžbu pravdivo a dôstojne prežiť svoj život. Všetky sú obvinené zo zločinov,
ktoré nespáchali, alebo bojujú proti nepriateľskej a nespravodlivej štátnej mašinérii.
16. - 20.4.2018 zaznelo premiérové čítanie z košickej proveniencie A. P. Čechov: Krátke
prózy. Hoci Čechova poznáme najmä ako dramatika, písal aj prózy. Najmä kratšie: poviedky, humoresky, anekdoty. Aj v nich je - rovnako ako v drámach - realistický, psychologicky presný, sociálne kritický. Aj briskne humorný. Možno ich počúvať aj ako prípadové štúdie sociológa, alebo ako fragmenty divadelných hier, ako malé kúsky skladačky,
ktoré potom umiestnil v niektorej svojej dráme. A možno si pri nich uvedomiť, že sa
v N-skej gubernii (teda v ktorejkoľvek župe, okrese, či samosprávnom kraji) napriek plynutiu rokov bohužiaľ tak veľa v ľudskom srdci nezmenilo.
7. – 10.5.2018 malo premiéru čítanie na pokračovanie z banskobystrickej proveniencie Alena Sabuchová: Zadné izby. Poviedky sú oceneným knižným debutom mladej slovenskej
autorky a scenáristky. Zbierku tvorí deväť tematicky prepojených príbehov, ktoré sa sústredia okolo priestoru v jeho fyzickej aj metaforickej podobe. Postavy si do svojich vnútorných zadných izieb odkladajú veci aj ľudí, s ktorými sa nedokážu rozlúčiť, hoci by mali.
V cykle čítanie na pokračovanie sa ocitli 4 príbehy v podaní herečky Ivany Kováčovej.
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V dňoch 4. – 7.6.2018 malo premiéru čítanie na pokračovanie z prózy Etely Farkašovej
Scenár z desiatky Anasoft Litera 2018. Autorka tematizuje starobu/starnutie nielen ako
individuálny psychický problém, ale vzhľadom na opojenie dnešnej spoločnosti ideálmi
mladosti povýšenými na všeobecnú normu aj ako problém sociálny. V prvom pláne ide
o rodinný príbeh starších manželov, doň sú zakomponované filozofické reflexie súvisiace najmä s otázkou, či človek môže pochopiť „logiku“ svojho životného príbehu, vzťahy
medzi jeho rôznymi časťami, a tým usmerniť jeho utváranie. Próza je sugestívnou výpoveďou o vnútornom svete intelektuálky-sedemdesiatničky, hoci kritickým pohľadom sa
obracia aj na viaceré nezdravé fenomény našej spoločnosti (ageizmus je jedným z nich).
Ide o pozoruhodnú viacvrstvovú prózu, ktorá oslovuje aktuálnou, no zároveň nadčasovou témou, a aj jej umeleckým stvárnením.
V dňoch 18. - 29.6.2018 sme postupne uviedli čítania z diel autorov desiatky Anasoft Litera 2018 (Scenár Etely Farkašovej, Povrch vašej planéty Petra Macsovszkého, Ruzká
klazika Daniela Majlinga, Sladký život Jany Micenkovej, Flešbek Márie Modrovich, Čierny zošit Richarda Pupalu, Muž z jamy a deti z lásky Vandy Rozenbergovej, Antihrdina
Alexandry Salmely, Dotyky s absolútnom Dušana Vicena a román Pavla Vilikovského
Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa).
Richard Pupala: Čierny zošit (1 – 4); 16. – 19. 7. 2018 RD
Richard Pupala v Čiernom zošite ponúka strašidelné príbehy vystavané na princípe, že
v každom vzťahu a aj v tej zdanlivo najobyčajnejšej situácii, sa občas objaví čosi, čo sa
vymkne realite, zabehanému chodu vecí. Autor nepotrebuje spektakulárne kulisy ani
efektné monštrá z cudzích galaxií, aby navodil atmosféru strachu, či pocit ohrozenia.
Viliam Klimáček: Horúce leto ´68 (1 – 5); 7. – 11. 8. 2018 RD (KE) - Čítanie na pokračovanie je výberom z dokumentárneho románu Viliama Klimáčka Horúce leto 1968 z roku
2011. V románe sa sledujú osudy viacerých ľudí či rodín, v našom výbere sa do centra
presunie trojica súrodencov: Erika, Anna a Lajoš. Po lete plnom dramatických udalostí
a osobnej angažovanosti sa emigráciou zachraňuje Erikina rodina. Anna za noc ošedivie, keď sa má rozlúčiť s dcérou, čerstvou lekárkou Petrou. Ale Erikin a Annin brat Lajoš
najprv čuší ako povestná voš pod chrastou, a potom začne využívať situáciu vo svoj
prospech, škodiac pritom vlastným sestrám. Horúce leto 68 pripomína nielen pamätné
augustové dni, ale i dni potom – ťažké pre tých, ktorí ostali, i tých, ktorí odišli. Vracia
nám tiež tému emigrantov, ktorými boli vtedy Slováci a Česi.
Jozef Karika: Čierny rok (1 – 57); od 13. 8. 2018 do 30. 10. 2018 RD
Veľkolepá kriminálna dráma s prvkami trileru od majstra napätia Jozefa Kariku.
Antal Szerb/Gabriela Magová: Cesta za mesačného svitu (1 – 5); 5. – 9. 11. 2018 RD (KE)
Antala Szerba pokladajú za jeden z najpozoruhodnejších zjavov maďarskej literatúry 20.
storočia. Narodený v roku 1901 zomrel v januári 1945 v pracovnom tábore, kam sa dostal
pre svoj židovský pôvod; strážnici ho ubili na smrť. Dnes kultový autor priťahuje k sebe
ľahkým štýlom, predsa však strhujúco rozprávajúcim o mystériu života. Dosvedčuje to
aj román Cesta za mesačného svitu, v ktorom mladý muž na svadobnej ceste v Taliansku
zrazu zistí, že jeho nový život sa nemôže začať, lebo ešte nie je vyrovnaný s minulosťou.
Daniel Majling: Ruzká klasika (1 – 5); 12. – 16. 11. 2018 RD
„Knihu rámcuje nápaditá mystifikačná hra. Hráme sa, že autor nie je autor, iba zostavovateľ a prekladateľ, že autorská poviedková zbierka je antológiou, že prózy nie sú pravé
(„značkové“), ale iba falošné („fejkové“) napodobeniny diel veľkej kultúrnej paradigmy,
pre ktorú sa vžilo generalizujúce označenie ruská klasika („niečo medzi Puškinom a Čechovom“)“. Vladimír Barborík
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Michail Afanasievič Bulgakov: Zápisky mladého lekára (1 – 5); 19. – 23. 11. 2018 RD (BB)
Zbierka poviedok Michaila Afanasieviča Bulgakova Zápisky mladého lekára je retrospektívnym pohľadom začínajúceho spisovateľa na svoje lekárske začiatky. Bulgakov
sebaironicky,s nadhľadom, no stále ľudsky, nazerá na svoje prvé lekárske prípady, v ktorých sa často úsmevné mieša s tragickým. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete
vypočuť autobiografický príbeh začínajúceho lekára Michaila Afanasieviča Bulgakova
v presvedčivom stvárnení Miloslava Kráľa.
Martin Milan Šimečka: Džin (1 – 5); 19. – 23. 11. 2018 RD
Kniha o behaní, (ťažkom) živote a najmä o láske. Trojica autobiografických noviel zo života režimom prenasledovanej rodiny a dospievaní v atmosfére totalitnej šedi.
Franz Werfel: Bledomodré ženské písmo (1 – 5); 10. – 14. 12. 2018 RD
Dráma muža, ktorému frak po mŕtvom spolužiakovi navždy zmení život. Hoci pochádza
z chudobných pomerov, svadba so zámožnou Améliou ho dostane medzi viedenskú elitu. V psychologickom príbehu z predvojnového Rakúska už prebleskujú prvé náznaky
katastrofy, ktorá má čoskoro pohltiť celú Európu.
Ľuba Lesná: Tisícročná žena (1 – 5); 17. – 21. 12. 2018 RD (BB)
Kniha Ľuby Lesnej: Tisícročná žena prináša príbehy štyroch žien, ktoré žili v rôznej dobe
naprieč tisícročiami. Výpovede štyroch hrdiniek, ktoré neboli len dcérami, či manželkami, i keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať. Všetky majú jedno spoločné - túžbu
pravdivo a dôstojne prežiť svoj život. Všetky sú obvinené zo zločinov, ktoré nespáchali,
alebo bojujú proti nepriateľskej a nespravodlivej štátnej mašinérii. Ocitajú sa osamelé
vo svojom boji, ale nevzdávajú sa.
Virginia Woolfová: Orlando (1 – 5); 24. – 28. 12. 2018 RD
Virginia Woolfová sa v románe Orlando vyrovnáva s problémom identity, ktorým sa zaoberá celý život. Knihu venovala svojej dlhodobej priateľke (a krátkodobej milenke) Vite
Sackville-Westovej. Príbeh anglického šľachtica Orlanda sa odohráva za vlády kráľovnej Alžbety I. Po mnohých historických a zemepisných premenách skončí Orlando ako
moderná spisovateľka v dvadsiatom storočí.
Vianočné miniatúry – 24. 12. 2018 RS
Súčasťou štedrovečerného prúdového vysielania RS bola aj premiéra Vianočné miniatúry - päť prozaických miniatúr súčasných slovenských autorov napísaných na mieru pre
moderátorov Rádia Slovenska ako interpretov. Spisovatelia: Eva Borušovičová, Barbora
Kardošová, Vanda Rozenbergová, Andrea Coddington, Ján Púček; moderátori / interpreti:
Kata Martinková, Ivana Ilgová, Barbara Štubňová, Petra Bernasovská, Roman Bomboš.
V interakcii s výročiami, jubileami a príležitosťami sme variovali najmä dramaturgiu vo
formáte Ars litera, ale aj v rozhlasových hrách, veršoch alebo v reláciách venovaných
poézii a próze.
Z úspechov redaktorov a dramaturgov OVT za zmienku stojí Výročná cena Literárneho fondu pre cyklus Ivice Ruttkayovej Stratení v čase, postup rozhlasovej hry Podivný
pútnik do užšieho výberu festivalu Prix Marulič (festival zameraný na rozhlasové diela
inšpirované textami starej literatúry alebo slovesnosti), alebo úspech fíčra Terezy Križkovej Slušný človek na medzinárodnej prehliadke zameranej na rozhlasové dokumenty
a fíčre v Prahe (máj 2018).
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RÁDIO_FM
Programová štruktúra Rádia_FM zostáva nezmenená. Počas pracovných dní ju naďalej tvoria 4-hodinové moderované bloky a tri 2-hodinové špecializované hudobné, resp.
hudobno-slovné programy. Víkendová programová štruktúra je tvorená z dvoch denných 3-hodinových blokov prúdového vysielania, ktoré sú rozdelené dvomi hodinovými
špeciálmi – v sobotu filmovou reláciou Filmopolis a v nedeľu programom Mixtape_FM,
v ktorej svoju obľúbenú hudbu uvádzajú rôzni slovenskí hudobníci. Podvečerný a večerný víkendový program patrí hudobným špeciálom.
Programová výnimočnosť Rádia_FM spočíva predovšetkým v objavovaní novej a kvalitnej hudby s veľkým dôrazom na slovenskú hudobnú produkciu. Práve slovenskej hudby
sa týka jediná programová zmena, a to zaradenie programu 100%_FM do programovej
štruktúry Rádia_FM. Špeciál, ktorého náplň tvorí výhradne domáca slovenská hudobná
produkcia, sa vysiela vo štvrtok od 20:00 do 22:00 hod. Program 100%_FM nahradil humoristický špeciál Od veci_FM, ktorý skončil kvôli pracovnej zaneprázdnenosti autorov
– Tomáša Hudáka, Juraja „Šoka“ Tabačka a Stana Staška.
Denné vysielanie bolo v prvých dvoch mesiacoch roka 2018 venované predovšetkým
podpore hudobných cien Radio_Head Awards. Jednou z podporných aktivít hlasovania
bolo napríklad špeciálne Ráno na eFeMku, v ktorom všetci nominovaní interpreti v kategórii Singel roka odohrali svoju nominovanú skladbu naživo.
Vyhľadávanie príležitostí, kde sa Rádio_FM môže dostať do bezprostredného kontaktu
so súčasnými, ale i potenciálnymi poslucháčmi, bolo leitmotívom celého prvého polroku 2018. Rádio_FM sa na konci apríla napríklad aktívne zúčastnilo prvého ročníka
showcaseového festivalu Sharpe, ktorý spojil koncertný program s hudobným vzdelávaním. V priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave sa na Rádio_FM Stagei predstavili
shoegazoví Manon Meurt, Anakathie Koi z Rakúska (ocenená hudobnými cenami FM4),
multižánroví Dani Svin, tvrdší Fish Face i skupina Says, ktorú Rádio_FM objavilo vďaka
programu Demovnica_FM. Je viac než potešujúce, že nielen návštevníci, ale i domáci
a zahraniční publicisti hodnotili začínajúci festival Sharpe veľmi pozitívne.
Medzi projekty, ktoré spájajú vysielanie Rádia_FM so živými eventmi, patrí aj pravidelný prenos finále Eurovízie, kde v úlohe komentátorov programu vystupujú moderátori Daniel Baláž,
Pavol Hubinák a ich hostia. 12. mája živý prenos z plného Komorného štúdia SRo spolukomentovali speváčky Celeste Buckhingam a Ela Tolstová a „profesionálny“ porotca Jaro Slávik.
Do kategórie kontaktných programov zaraďujeme aj Scénu_FM Night – tanečnú podobu programu Rádia_FM, ktorý v pravidelných intervaloch vyráža aj medzi poslucháčov
do rôznych slovenských klubov.
Špeciálne miesto v dramaturgii vysielania Rádia_FM má strategické partnerstvo s Festivalom Pohoda. Počas roka ide o pravidelné a exkluzívne ohlasovanie headlinerov festivalu, ktoré spravidla ukončuje Pohoda deň_FM, ktorý vo všetkých štúdiách SRo počas
celého dňa ponúka výnimočný program plný rozhovorov a koncertov. Tentokrát Pohoda
deň_FM prebehol 16. mája a vďaka nemu sme mohli mať vo vysielaní množstvo zaujímavých hostí. Hudobne sa naživo predviedli Puding pani Elvisovej, Jimmy Pé, Katarzia
a Pjoni, Noisecut s Norou Ibsenovou, The Wilderness či nemeckí Bukahara. Privítali
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sme aj Reinharda Kleista, autora komiksového príbehu hudobnej legendy Nicka Cavea.
V tento deň sme zároveň odštartovali aj letný claim „Počúvate festivalové Rádio_FM“.
Okrem najväčšieho slovenského hudobného festivalu je Rádio_FM partnerom mnohých ďalších festivalov väčšieho i rodinného charakteru vo všetkých slovenských regiónoch (SoundGarden, La Mara Beat Sihoť, Trident, Grape, Žákovic Open, Vrbovské vetry,
Colours of Ostrava, Beseda u Bigbítu, Festival Končiny atď.).
Novinkou z tejto kategórie projektov je Rádio_FM Night. Vlastný event Rádia_FM, ktorý sa po
prvýkrát uskutočnil 29. júna v bratislavskom KC Dunaj a na ktorom sme predstavili niekoľko
špičkových slovenských Djov, bude pokračovať v tomto klube aj po letných prázdninách.
Pokračovala aj spolupráca s českým verejnoprávnym Radiom Wave na projekte
Audioport, ktorý je spoločným vysielaním Radia Wave a Rádia_FM. Tentokrát sa spoločné vysielanie odohrávalo v Prahe, témou spoločného vysielania zo štúdia Radia Wave
bola „nová česká a slovenská hudba“. V programe vystúpilo viacero hostí zo Slovenska
a z Česka, súčasťou programu boli aj dva koncerty. Vystúpil slovenský hudobník Petijee
a mladá česká skupina Ghost of You.
V dennom vysielaní Rádia_FM sa objavilo viacero mimoriadne zaujímavých hostí a rozhovorov. Hostili sme Martina Cubjaka, predsedu Spoločnosti Andyho Warhola a povereného riaditeľa Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Marianu Derzsi, vedkyňu, ktorá 10 rokov pôsobila na zahraničných univerzitách a publikovala
unikátny objav nanorúrok, alebo Katarzynu Surmiak-Domansku, poľskú reportérku
a spisovateľku, ktorá bola za knihu Ku-klux-klan - Tady bydlí láska nominovaná na Cenu
Ryszarda Kapuścińského za literárnu reportáž.
Výborný koncert v Štúdiu Rádia_FM odohrala skupina Para alebo nový objav na slovenskej hudobnej scéne, skupina Says.
Posledný utorok v mesiaci patrí Štúdio č. 5 aj naďalej živým koncertom programu Pohoda_FM LIVE. Slovu a literatúre sa Rádio_FM venuje v programe Pena dní_FM Mária
Gešvantnera, výtvarnému a vizuálnemu umeniu v programe Čejka and Triaška_FM fotografky Oľji Triašky Stefanovič a výtvarníka Pala Čejku, architektúra a verejný priestor
sú obsahom diskusnej relácie Živé mesto_FM novej moderátorskej dvojice Lívia Gažová
a Milota Sidorová a o rôznych kultúrnych a spoločenských javoch sa diskutuje v programe Chrobák v hlave_FM Jakuba Jošta.
Súčasťou popoludňajšieho vysielania :Popo_FM sú aj novinky zo sveta vedy a techniky
v rubrike s názvom Tech_FM, rozhovory s cestovateľmi v rubrike Na ceste_FM alebo
predstavovanie mladých dizajnérov a kreatívnych ľudí v rubrike Čerstvé ovocie_FM.
Súčasťou ranného bloku Ráno na eFeMku je okrem pravidelných rozhovorov s hosťami
či živých hraní slovenských skupín aj premiéra rubriky Kultový album_FM alebo rubrika
Knihy z Artfora.
Pestrá je aj hudobná dramaturgia Rádia_FM. Okrem kvalitnej novej hudby v programe
Nová hudba, ktorej veríme (vysielanom od pondelka do štvrtka v čase 18:00 – 20:00)
majú vo večerných časoch svoje miesto aj programy venované okrajovejším žánrom novej hudby, napr. Hudba sveta_FM, ktorá sa venuje world music, Mental_FM ponúkajúci
to najlepšie z rôznych spojení populárnej, vážnej a experimentálnej hudby, Headbanger_FM venujúci sa tvrdej rockovej hudbe, Bez pózy_FM s novinkami zo svetovej aj domácej hip-hopovej scény alebo Scéna_FM, Signal_FM, Wilsonic_FM, Leporelo_FM a Nu
Spirit_FM, ktoré sa venujú rôznym žánrom súčasnej elektronickej a tanečnej hudby.
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Programovú výnimočnosť v slovenskom éteri si Radio_FM aj naďalej zachováva predovšetkým
v objavovaní novej a kvalitnej hudby s veľkým dôrazom na slovenskú hudobnú produkciu.
V dennom vysielaní Radia_FM sa objavilo viacero mimoriadne zaujímavých hostí – či
už to bol Janus Rasmussen, producent a člen známej islandskej dvojice Kiasmos, členovia kultového projektu Jazzaova, Gellert Tamas, švédsky publicista a spisovateľ, Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka storočia, Nina Poláková, prvá sólistka
vo Viedenskom štátnom balete, Jozef Beňuška, najlepší európsky učiteľ fyziky za rok
2018, Patrik Paulínyi, bloger roka 2018 v kategórii Instagram, alebo Michaela Brchnelová, študentka leteckého a raketového inžinierstva na Delft University of Technology.
Živé koncerty v Štúdiu Rádia_FM odohrali skupiny Kieslowski, Luuver, The Ills, Tante
Elze, Svetlux i Bobsan.
Na prelome júna a júla vrcholili v Rádiu_FM prípravy na festival Pohoda. Rádio_FM
vysielalo z krásnych nových priestorov (kontajnerový domček) obrandovaných logom
RTVS: Rádio_FM prvýkrát už od štvrtka, a to s cieľom nevytvárať program na mieste,
ale sústrediť sa na poslucháčov, ktorí sa na festival presúvajú alebo naň nemôžu prísť.
Z trenčianskeho letiska Rádio_FM odvysielal vyše 30 hodín živého vysielania. Okrem
moderátorskych blokov, v ktorých sa exkluzívne predstavili festivaloví headlineri (napríklad Gus Gus, Fink alebo Everything Everything), Rádio_FM naživo či zo záznamu
odvysielalo rekordných 17 koncertov. Súčasťou Rádio (aktívnej zóny)_FM na Pohode
bola prvýkrát aj umelecká inštalácia. Všetci poslucháči, ktorí sa s ňou odfotili a zdieľali
hashtag „počúvam festivalové Rádio_FM“, boli zaradení do žrebovania o permanentku
na Pohodu 2019.
Po úspešnom účinkovaní na festivale Pohoda sa Rádio_FM aktívne zúčastnilo aj festivalu Grape v Piešťanoch, kde tentokrát vysielalo naživo dva festivalové dni. Ostredok
Rádio_FM Stage ponúkol 2-hodinového Baláža s Hubinákom i 2-hodinové vysielanie
Dominiky a Martina, poslucháčom známych z Rána na eFeMku. Vďaka ústretovej spolupráci s organizátormi festivalu poslucháči cez éter dostali sprostredkovanú jedinečnú
atmosféru festivalu a tiež rozhovory s headlinermi festivalu (Lamb, alt-J či Warhaus).
Súčasťou účinkovania Rádia_FM na festivale Grape bola opäť aj umelecká inštalácia
Matúša Maťátka (ako na Pohode, tak aj na Grape sa táto aktivita Rádia_FM ukázala ako
veľmi efektívna).
Aj počas leta 2018 Rádio_FM do bodky naplnilo svoj claim „Počúvaš festivalové Rádio_FM“, priestor vo vysielaní dostali festivaly Colours of Ostrava, Žákovic Open, Vrbovské vetry, Tužina Groove, Sziget, Beseda u Bigbítu, Končiny, Atmosféra, Fest Anča,
Guča umenia atď. Mediálnu spoluprácu Rádio_FM uzatvorilo s vyše tridsiatkou veľkých
festivalov i festivalov regionálneho, resp. lokálneho významu s kvalitnou dramaturgiou.
Výročie augusta ´68 si Rádio_FM pripomínalo priebežne pozvánkami na množstvo akcií, ktoré boli k tomuto zásadnému dňu našej histórie organizované (2-dňové podujatie
Okupácia napríklad prišli predstaviť Viliam Csino a Šymon Kliman z Novej Cvernovky).
21. augusta Rádio_FM do svojho denného prúdového vysielania zaradilo množstvo archívnych zvukov, ktoré v potrebnej kvalite „zreštauroval“ kolega Pavol Hubinák. Autentické zvuky boli použité s moderátorským odkazom na udalosti spred 50 rokov a tiež
samostatne, ako krátke zvukové jingle.
Výročie SNP si Rádio_FM pripomenulo prostredníctvom príspevkov o pop-kultúrnom
presahu tejto udalosti (SNP a hudba, SNP vo filme).
Rádio_FM si uvedomuje dôležitosť vzájomnej interakcie s poslucháčmi, a tak už na konci
júna odštartovalo svoju novú aktivitu – sériu podujatí Rádio_FM Night v bratislavskom
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KC Dunaj. Poslucháči tak majú príležitosť zúčastniť sa každé dva mesiace na akcii vyplnenej kvalitnou slovenskou hudobnou produkciou. Postarať sa o ňu majú známe slovenské skupiny a DJi, ale aj nováčikovia na scéne, ktorých chce Rádio_FM publiku predstaviť. Už prvá akcia zo série sa ukázala ako úspešná, dosiaľ všetky Rádio_FM Night (jún/
september/november) boli vypredané a tešia sa veľkému záujmu. Aktuálne je v procese
prípravy ďalšia akcia s exkluzívnym hudobným obsahom.
Priestor venovaný novým začínajúcim slovenským skupinám bez vydavateľa ponúka
Rádio_FM pravidelne v programe Demovnica_FM. Ako bonus pre tieto kapely Rádio_
FM organizuje koncerty, tzv. Demovnicu_FM LIVE – počnúc rokom 2018 pôjde vždy o jesenný a jarný koncert, na ktorý sa dostanú len tie najlepšie kapely. Jeseň 2018 patrila
vystúpeniam Blame Your Genes, SouTHboy, Diamond Flowers, Blanch a Mário Frank.
Na začiatku novembra boli zverejnené mená českých a slovenských umelcov, ktorí sa v januári predstavia v holandskom Groningene na festivale Eurosonic 2019. Pôjde o dosiaľ
najväčšiu prezentáciu slovenskej a českej hudby v zahraničí v histórii oboch krajín. Veľmi
dôležité je, že na festivale bude mať zástupcu aj RTVS: Rádio_FM, ktoré do Holandska vyšle projekt Isama Zing. Je viac než potešiteľné, že zo 133 slovenských kapiel, ktoré sa uchádzali o účasť na tomto významnom festivale vybrala zahraničná porota finálovú desiatku,
ktorá je známa aj z vysielania Rádia_FM. Slovenská hudba, ktorej dáva Rádio_FM veľký
priestor a podporu, dostane príležitosť osloviť aj vyše 4000 hudobných profesionálov a zástupcov európskych festivalov, ktorí sa festivalu Eurosonic zúčastňujú.
26. novembra Rádio_FM oslávilo 14. narodeniny v bratislavskej Refinery Gallery. O narodeninový koncert sa postarala britská skupina Editors, predskakovali domáci Walter
Schnitzelsson. Návštevnosť koncertu s vynikajúcou atmosférou bola cca 1700 ľudí.
V závere roka 2018 zaradilo Rádio_FM do svojho programu dve nové rubriky Čierne diery_FM a slávica_FM. Zámerom rubriky Čierne diery_FM je upozorniť na slovenské industriálne dedičstvo. Autor rubriky postupne precestuje všetky regióny Slovenska, aby
poslucháčom predstavil niekedy slávne stavby, podniky, ktoré v súčasnosti chátrajú.
Dôležitým obsahovým prvkom tejto rubriky sú výpovede pamätníkov jednotlivých pamiatok. Rubriku Rádio_FM pripravuje v spolupráci so združením Čierne diery.
V centre pozornosti novej rubriky slávica_FM budú mladí slovenskí dizajnéri, architekti,
kreatívni ľudia, ktorých tvorbu poslucháčom Rádio_FM predstaví raz do mesiaca. Súčasťou tejto rubriky bude vždy aj krátke video z dielne ľudí, o ktorých rozprávame.
Predvianočný týždeň patril špeciálnemu Ránu na eFeMku, keď Rádio_FM pre poslucháčov pripravilo „Ráno otvorených dverí“, akciu Vianočný punč_FM. Vo varení vianočného
punču súťažili tímy organizátorov festivalov Pohoda a Grape, vianočné koledy naživo
zahral a zaspieval Juraj Peták zo skupiny Purist, súčasťou bol aj raňajkový swap pre
poslucháčov. Celá akcia mala navyše ďalší dôležitý rozmer – jej súčasťou bola zbierka
prikrývok, diek, nepotrebného oblečenia a ďalších vecí, ktoré Rádio_FM odovzdalo OZ
Vagus venujúcemu sa sociálnej práci s ľuďmi bez domova. Akcia predčila očakávania,
Rádio_FM by týmto ranným špeciálom rado založilo každoročnú tradíciu.
Posledné dva decembrové týždne tradične patrili špeciálnemu sviatočnému vysielaniu
i veľkej hudobnej rekapitulácii. V 31 fíčroch Rádio_FM zosumarizovalo to najdôležitejšie
na domácej i zahraničnej hudobnej scéne.
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RÁDIO PATRIA
viď str. 125 Centrum národnostného vysielania
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RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL
Radio Slovakia International (RSI) je programová služba určená poslucháčom v zahraničí - plní funkciu v súlade s § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska. Kultúrne a informačné programy RSI sa pripravovali denne premiérovo
v rozsahu 30 minút v šiestich jazykoch - v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine,
španielčine a slovenčine. Programová štruktúra RSI vychádza zo špecifikácie zmluvy zo
štátom – magazíny obsahujú spravodajstvo, publicistiku a hudbu v pomere 26-64-10%.
Spravodajstvo:
RSI v správach a „Téme dňa“ denne reaguje na aktuálne politicko-spoločenské dianie na
Slovensku s dôrazom na pohotovosť prenosu informácií prostredníctvom rozhlasového
vysielania, satelitného prenosu, internetu a stále viac aj sociálnych sietí. RSI mapovalo
aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne, komunálne voľby, sledovalo hospodársku oblasť, ako aj zahraničnopolitické súvislosti, ktoré ovplyvňujú život na Slovensku.
Informovalo o rozhodnutiach prezidenta, parlamentu a vlády. Sledovalo výsledky návštev predstaviteľov Slovenska v cudzine a zahraničných hostí na Slovensku. Vo vysielaní
boli prítomné dôležité legislatívne normy, vrátane diskusií k opatreniam vlády, európske
otázky a postoje slovenskej politickej scény k nim, ako aj slovenská zahraničná politika
a jej priority.
Spoločné projekty všetkých jazykových sekcií:
„25 rokov SR“ - výročie vzniku novodobej štátnosti.
„Storočnica Československa“ – pripomenutie dôležitých udalostí spoločnej histórie
Čechov a Slovákov z hľadiska historickej faktografie doplnené nahrávkami z archívu
RTVS. Projekt pripravujeme v spolupráci s Historickým ústavom SAV.
„Slováci vo svete“ - cieľom je predstaviť Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj ľudí, ktorí
hľadajú svoje korene na Slovensku.
„25 rokov vo svetovom éteri“ - RSI toho roku oslávilo 25. výročie vzniku. V priebehu
prvého štvrťroka sme vybrali rozhovory s najvýznamnejšími osobnosťami za toto obdobie a zostrih z galaprogramu RSI z 12.4.2018.
„Svet na Slovensku“ – poslucháčska súťaž, cieľom ktorej je poslucháčom v zahraničí
predstaviť miesta na Slovensku so zahraničnými geografickými názvami (ako napr. Kanada, Sibír, Paríž, Havaj, Kórea, Ontario...)
„Pamiatky UNESCO“ - kostol v Žehre, drevený kostolík v Hervartove...
„Slovenské predsedníctvo vo V4“ - miniseriál pripravený s odborníkmi z MZVa EZ SR.
Ekonomika a politika:
V ekonomických rubrikách sa redaktori zameriavali na situáciu vo verejnom sektore financií, stav slovenského hospodárstva, regionálny rozvoj-program na znižovanie rozdielov, na podporu poľnohospodárstva, start-upov, vývoj v EÚ v súvislosti s brexitom,
ale aj v širšom kontexte, inovácie i zahraničné investície.
GLOBSEC – rozhovory s odborníkmi v jazyku. Analytik V. Bačišin o vývoji slovenskej ekonomiky za obdobie 25-ročnej existencie samostatnej SR. Ďalšie témy: Ako vyzerá aktuálna situácia v automobilovom priemysle na Slovensku? Ekonomické vzťahy medzi
Francúzskom a Slovenskom, imigranti na slovenskom pracovnom trhu, v čom spočíva
úspech slovenských vín v zahraničí, zmapovali XVIII. ročník Hodnotiacej konferencie
zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017. V Bratislave sa stretli experti na krea-
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tívny priemysel. Bratislava sa stala aj prvým mestom v strednej a východnej Európe,
v ktorom sa začala prevádzka nového typu rýchlo nabíjacej stanice pre elektromobily.
Venovali sa aj stále aktuálnej téme - ako sú zahraniční investori spokojní s podmienkami na podnikanie na Slovensku.
Cestovný ruch/regióny:
RSI priblížilo nové miesta a oblasti Slovenska z pohľadu zaujímavostí pre cestovný ruchhrady, zámky, múzeá, skanzeny, kúpele, lyžiarske strediská, predstavilo ďalšie regionálne špeciality. Venovali sme sa cestovnému ruchu aj s odkazom na tradíciu baníctva.
Priestor sme dali aj regionálnej výchove ako téme na slovenských školách. Čo ponúkajú
pacientom a turistom slovenské kúpele. Baťov kanál slávnostne otvorili, tento rok oslávi
80. narodeniny. Galanta ako mesto hudobníkov - od Z. Kodálya po K. Duchoňa.
Zvyky a tradície:
Téma zvykov a tradícií je v programe RSI najvýraznejšia vo sviatočných dňoch. V prvom
polroku to boli najmä veľkonočné sviatky. Tohtoročné vysielanie ponúklo poslucháčom mozaiku náboženských aj ľudových zvykov a tradícií. Nechýbal ani pohľad ateistov
a ľudí, ktorí tento deň považujú za príležitosť využiť deň pracovného pokoja na rôzne
voľnočasové aktivity.
V druhom polroku 2018 bola téma zvykov a tradícií najvýraznejšia počas adventného obdobia a vianočných sviatkov. Zmapovali Vianoce cudzincov na Slovensku a Vianoce našich
poslucháčov v cudzine. Okrem toho sa venovali aj environmentálnym aspektom Vianoc.
Poslucháčom priblížili priority Slovákov a či sa stihnú zaoberať duchovnými hodnotami.
V rubrike “Slovenské Vianoce u krajanov“ hovorili o vianočnej gastronómii v blízkych, ale aj
vzdialených krajinách (Maďarsko, Srbsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, USA...). Poslucháčom priblížili, ako vznikla koleda „Daj Boh šťastia tejto zemi“, ktorá je po „Tichej noci“
druhou najhranejšou na Slovensku. Predstavili aj tradičné slovenské remeslá, ako napríklad šindliar, husliar, kachliar, výrobcu gájd, ale aj výrobu modrotlače, zapísanú do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Dejiny:
Hlavnou témou pre všetky jazykové sekcie bola „Storočnica Československa – Kapitoly z histórie“. Osobnú záštitu nad projektom prevzal riaditeľ Historického ústavu SAV
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. Témy ilustrovali zvukovými nahrávkami z archívu RTVS.
V decembri storočnicu Československa zavŕšili rozhovormi s úspešnými Slovákmi žijúcimi v Česku: V prvých mesiacoch roka vysielanie pripomenulo aj 25 rokov SR a 30. výročie Sviečkovej manifestácie. V druhom polroku to bolo výročie Augusta ´68 a 100 rokov
od ukončenia 1.svetovej vojny.
Cestovný ruch/Regióny:
Pokračovala súťaž „Svet na Slovensku“ v rámci ktorej poslucháčom v zahraničí predstavili miesta na Slovensku so zahraničnými geografickými názvami (ako napr. Kanada,
Sibír, Paríž, Havaj, Kórea atď.). Predstavili zámok Topoľčianky – letné sídlo čs. prezidentov; klenoty UNESCO; slovenské jaskyne; Národný park „Slovenský raj“; mesto Želiezovce, ktoré preslávili skladateľ Franz Schubert, či cukrár Franz Sacher; najpopulárnejšie rekreačné strediská Žitného ostrova; región Tokaj, hovorili o tom, v čom sú unikátne
tokajské vina. Predstavili historický hotel Chateau Bela, vyhlásený za najromantickejší
hotel Európy; absolvovali Prešporské prechádzky s Karpatskými Nemcami.
Rôzne:
Významným medzinárodným podujatím bola HFCC konferencia (High Frequency Coordination Conference), na ktorej sa zúčastnili aj partneri RSI, retransmiteri vysiela-
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nia. Po 5 rokoch boli druhýkrát spoluorganizátormi tohto medzinárodného podujatia.
Približne 100 účastníkov zastupovalo v Bratislave významné rozhlasové spoločnosti
zo 40 krajín sveta. Na konferenciu krátkovlnných rozhlasových staníc nadviazala aj
Konferencia DX - poslucháčov.
Radio Slovakia International sa zúčastnilo aj na festivale jazykov LingvaFest 2018, kde
bolo hlavným mediálnym partnerom podujatia.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každé dva roky oceňuje pamätnými medailami
významné osobnosti a organizácie žijúce a pôsobiace v zahraničí. V tomto roku bola medzi ocenenými aj Ingrid Slaninková z Krajanskej redakcie RSI. Pamätnú medailu získala
za dlhoročný prínos v oblasti rozhlasovej publicistiky informujúcej o živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

108

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

RÁDIO PYRAMÍDA
V prvom polroku 2018 sme sa vo vysielaní Rádia Pyramída venovali významným spoločenským udalostiam, ktoré sa viažu na „osmičkové“ výročia. Išlo predovšetkým o udalosti z februára 1948 a represie, ktoré nasledovali po komunistickom prevrate. V jednotlivých dvojhodinových blokoch, ktoré sú zamerané na publicistiku, klasickú hudbu,
humor a zábavu, folklór a populárnu hudbu a na rozhlasovú drámu a iné literárne žánre,
sme si pripomenuli aj významné životné jubileá osobností, ktoré spolupracovali s rozhlasom alebo ovplyvnili vývoj našej spoločnosti.
V publicistickom bloku sme odvysielali niekoľko relácií, ktoré mapovali vývoj našej spoločnosti pred Februárom ´48, ako aj dôsledky zmeny spoločenského systému. Udalosti
spred 70 rokov sme si pripomenuli aj reláciou z rozhlasového cyklu „Slovenská cesta
k samostatnosti“. Autor Peter Turčík k mikrofónu pozval historikov Milana Zemka a Jana
Peška. Odborníci v nej mapovali obdobie našich novodobých dejín od nástupu komunizmu vo februári 1948 po rok 1956.
V bloku klasickej hudby pripravila redaktorka Melánia Puškášová mimoriadne hodnotné vysielanie z ukážok skladieb, oslavujúcich Február ´48. Išlo o relácie, ktoré sa vo vysielaní takmer vôbec neobjavujú, ale pomocou nich mohol poslucháč získať obraz o stave spoločnosti a umenia v danom období.
V bloku zameranom na humor a zábavu redaktorka Tamara Chlebová siahla po nahrávkach so sovietskou klasikou. Išlo o rozhlasové úpravy diel dvojice Iľf – Petrov, ako aj
Michala Zoščenka. Poslucháči sa mohli presvedčiť, že na nedostatky socializmu sa dalo
pozerať s humorom a satirickým nadhľadom.
V dvojhodinovke zameranej na folklór a populárnu hudbu sa redaktor Marián Minárik
sústredil na nahrávky z obdobia budovania socializmu. Odvysielali sme aj skladby Tibora Andrašovana zo slávneho filmu Rodná zem.
V dvojhodinovke zameranej na dramatické a literárne žánre sa redaktor Marián Grebáč
zameral najmä na umelecko–dokumentárne programy, ktoré na osudoch jednotlivcov
približovali život v tomto období. Išlo napríklad o fíčer Emila Benčíka „Akí sme – takí
sme“, alebo o výnimočný fíčer Ernesta Weidlera „Živé slovo dokumentov“ - rekonštrukciu udalostí, ku ktorým došlo niekoľko dní pred komunistickým prevratom.
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka sme do vysielania Rádia Pyramída zaradili
desiatky programov, ktoré sa inak do éteru dostávajú iba výnimočne. Zmapovali sme
udalosti, ktoré súvisia aj s politickými procesmi päťdesiatych rokov, ako aj s postupným uvoľňovaním života v Československu od januára 1968.
Aj v druhom polroku minulého roka sa Rádio Pyramída venovalo udalostiam, ktoré súviseli s „osmičkovými“ výročiami. Predovšetkým išlo o vznik prvej Slovenskej národnej
rady v septembri 1848, o 100. výročie vzniku Československej republiky v októbri 1918.
Podobne ako v predchádzajúcom období, aj v druhom polroku 2018 vysielalo Rádio
Pyramída v piatich tematických blokoch.
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A/
B/
C/
D/
E/

Publicistika
Klasická hudba
Humor a zábava
Folklór a populárna hudba
Rozhlasové hry a literatúra

/redaktor Marián Grebáč/
/redaktorka Melánia Puškášová/
/redaktorka Tamara Chlebová/
/redaktor Marián Minárik/
/redaktor Marián Grebáč/

Od júla do decembra sme odvysielali z každého bloku celkovo dvanásť dvojhodinových
blokov, ktoré sa vo vysielaní striedali v dvojtýždňových cykloch.
170. výročie meruôsmeho roku sme si pripomenuli predovšetkým v bloku zameranom
na publicistické žánre. Podrobnejšie informácie o tých pohnutých časoch roku meruôsmeho sa poslucháči dozvedeli z relácie História magistra vitae – Jeseň 1948. Hosťami
v štúdiu boli historici - profesor Dušan Škvarna z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a doktor Peter Šoltés z Historického ústavu SAV. Reláciu autorsky pripravila Mária Michalková.
Výročie vzniku republiky sa počas októbra odrazilo v dramaturgickej koncepcii každého
z vysielaných blokov. Z jednotlivých nahrávok, zaradených do programu, spomenieme
relácie, ktoré sa zameriavali na vznik a pôsobenie Československých légií v období Prvej
svetovej vojny, aj na úlohu, ktorú mali pri vzniku republiky. V súvislosti s légiami to bol
fíčer Jána Bábika Ikar z Košarísk, o živote a diele Milana Rastislava Štefánika, ktorý zohral pri vzniku légií zásadnú úlohu. Legionárom sa venoval aj umelecký dokument Ivice
Ruttkayovej Slovenskí legionári, ktorý sledoval osudy dvoch z nich - Jozefa Adamíka
a Jozefa Klempu. Pripomenuli sme si aj prvého československého prezidenta Tomáša
Garrigue Masaryka. Poslucháčom sme ho priblížili cez jeho vzťah k Topoľčiankam. Svoje
letné sídlo v Topoľčiankach si Masaryk zamiloval tak, že letné prázdniny z roka na rok
predlžoval do neskorej jesene a ťažko sa lúčil s krajinou a ľuďmi, ktorí mu boli blízki svojou mentalitou, prostotou a pracovitosťou. Pobyty prezidenta Masaryka v Topoľčiankach zachytil Emil Benčík v rozhlasovom dramatickom pásme Prezidentove prázdniny,
ktoré sme odvysielali v bloku zameranom na rozhlasové literárne žánre.
V častiach zameraných na rozhlasovú hudobnú tvorbu sme z archívu vybrali najmä tie relácie, ktoré sa venovali životu a tvorbe skladateľov, dirigentov a interpretov, ktorí buď študovali, alebo pôsobili v prostredí susedného národa, alebo boli ovplyvnení jeho hudbou.
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RÁDIO JUNIOR
Rádio Junior je digitálna umelecká programová služba s 24-hodinovým vysielaním, prístupná cez internet a satelitný príjem, zameraná na detského poslucháča rôznej vekovej
kategórie. Podstatou dramaturgie je tvorba tematických týždňov a v ich rámci čerpanie
rôznych slovesných programových typov z archívu Slovenského rozhlasu.
Jeden z najmladších rozhlasových okruhov (zároveň určený najmladšiemu publiku)
prešiel počas prvého polroka 2018 niekoľkými zmenami. V apríli zmenilo Rádio Junior
zvukovú grafiku. Všetky pôvodné zvučky boli nahradené novými (nie však komponovanými na mieru). V zvučkách pribudli slogany charakterizujúce Rádio Junior, napríklad:
„Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Junior. Keď je každý deň rozprávkou.“ „Počúvate
Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.“ „Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.“ „Rádio Junior. Dobrodružstvá na pokračovanie“. Pribudli aj zvučky upozorňujúce na vysielanie pre predškolákov.
Ďalšou novinkou je spolupráca Rádia Junior s Rádiom Regina. Publicistický cyklus pre
deti z dielne Rádia Junior „Čo by bolo, keby...“ bol predĺžený z 30 minút na 60 minút
a od apríla 2018 sa vysiela v premiére v Rádiu Regina, v repríze v Rádiu Junior nasledujúci týždeň. Reláciu vyrábajú redaktorky Rádia Junior – Veronika Dianišková a Rozália
Vlasková. Od apríla 2018 dostáva Rádio Junior priestor v detskom štvrťročníku Bublina.
Čitatelia v ňom nájdu prehľad tematických týždňov a tipy na počúvanie.
Od 22. do 25. mája sa Rádio Junior podieľalo na organizácii festivalu „Zázračný oriešok
2018 (Kniha v rozhlase – Rozhlas v knihe)“. Redaktorka rádia Junior Rozália Vlasková
bola tajomníčkou detskej festivalovej poroty, ktorá hodnotila súťažné rozhlasové tituly.
30. 5. 2018 sa v Zlíne uskutočnila konferencia „Médiá dětem, médiá s dětmi III.“ v rámci
Zlín film festivalu. Rádio Junior na nej prezentovali a zastupovali Rozália Vlasková a Veronika Dianišková.
Rádio Junior aj naďalej vysiela rozprávkové hry, rozprávky, dobrodružné hry, hry pre
deti, životopisné hry, čítania na pokračovanie a publicistické programy pre deti podľa
tematických týždňov. Vysielanie zároveň prihliada na zaujímavé výročia či medzinárodné dni. V jednotlivých týždňoch a mesiacoch roku 2018 Rádio Junior ponúklo svojim
poslucháčom nasledovné tematické týždne, kde za všetky programy, ktoré sme v nich
odvysielali, uvádzame ku každému týždňu niektorý z charakteristických programov.
Január: Zázračný týždeň (Dušan Brindza: O dvanástich mesiačikoch); Kočovnícky týždeň + spomienka na Mariána Labudu (Július Farkaš: Janko Hraško); Líščí týždeň (Peter
Gregor/Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ); Židovský týždeň - Medzinárodný deň
pamiatky obetí holokaustu (Libuše Tittelbachová/ Karel Čapek: Veľká rozprávka mačacia); Chamtivý týždeň + spomienka na Kristu Bendovú (Mária Ďuríčková/čukotská
ľudová rozprávka: Biela jaranga).
Február: Pyšný týždeň (Elena Antalová/Božena Němcová: Pyšná princezná); Výmyselnícky týždeň (Jana Šrámková, Ján Turan: Lupienok a princezná Makovienka); Týždeň
smoliarov (Milan Materák/Charles Dickens: Príhody Olivera Twista); Týždeň zázračných náhod (Elena Antalová: Najväčšie šťastie).
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Marec: Týždeň čudesných bytostí (Zuzana Križková: Posledný jednorožec); Týždeň mačiek vo vreci + spomienka na Pavla Dobšinského (Dana Garguláková/Wilhelm Hauff:
Labakan); Jarný týždeň – jarná rovnodennosť (Rudolf Dobiáš: Ohňová víla); Nesmrteľný polmesiac - dva týždne o nesmrteľnosti, večnej mladosti, nesmrteľných príbehoch, prebúdzajúcej sa prírode a veľkonočných zvykoch (Helena Križanová-Brindzová/
baškirský epos: Prameň živej vody, Kveta Slobodníková/ Veniamin Kaverin: O nesmrteľnom smrtiakovi a dievčatku Mášenke, Ján Číž/Vladimir Petrovič Begičev/Vasilij Fiodorovič Geľcer: Labutie jazero).
Apríl: Týždeň vzácností + Medzinárodný deň Rómov (Ján Berky-Ľuborecký: Vastuno); Týždeň žabací a kačací (Július Farkaš: Zlatá kačička); Týždeň Julesa Verna a dobrodružstiev (Juraj Predmerský/Jules Verne: Tajomný hrad v Karpatoch).
Máj: Týždeň bludísk a blúdenia (Július Farkaš: Théseus); Láskavý týždeň (Jana Kákošová/slovenská ľudová rozprávka: Trojruža); Týždeň športu – Svetový deň atletiky (Oľga
Keltošová/rómska ľudová rozprávka: Múdry Zamur); Týždeň prírody - Medzinárodný
deň biologickej rozmanitosti + Medzinárodný deň národných parkov (Eva Križková/
Jana Granecová-Doórová: Priatelia lesa); Týždeň detských šibalstiev – Medzinárodný
deň detí (Július Farkaš/slovenská ľudová rozprávka: Traja zhavranelí bratia).
Jún: Týždeň pátrania (Pavel Uher/Ľubomír Feldek: Prípad Botafogo); Medvedí týždeň
(Anna Nemogová-Kolárová: Medvedíky nemajú rady krupicu); Letný týždeň – letný slnovrat (Peter Glocko: Florián, dedo a smutný Lord); Týždeň na vode - Medzinárodný
deň Dunaja (Mária Ďuríčková: Zuzana a vodník).
Digitálne rádio určené najmladšiemu publiku – Rádio Junior – pokračovalo aj v druhej
polovici roku 2018 v úsilí priniesť detskému poslucháčovi verejnoprávneho média zmysluplný, bezpečný a vkusný obsah. Ten tvoria rozprávkové hry, monologické rozprávky,
dobrodružné hry, hry pre deti a mládež, čítania na pokračovanie, detská publicistika
a hudba určená deťom.
Publicistický cyklus pre deti z dielne Rádia Junior Čo by bolo, keby... sa od apríla 2018 vysiela v premiére v Rádiu Regina a v repríze v Rádiu Junior v nasledujúcom týždni. Reláciu
striedavo vyrábajú redaktorky Rádia Junior – Veronika Dianišková a Rozália Vlasková
dvakrát mesačne.
V termíne od 13. do 16. novembra sa redaktorky Rádia Junior – Rozália Vlasková a Veronika Dianišková – zúčastnili bienále Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre
deti mládež Prix Ex Aequo 2018. Zahraničných hostí, porotu aj účastníkov festivalu
sprevádzali programom v anglickom aj slovenskom jazyku.
Od apríla 2018 dostáva Rádio Junior priestor v detskom štvrťročníku Bublina. Čitatelia
v ňom nájdu prehľad tematických týždňov a tipy na počúvanie.
Rádio Junior aj naďalej vysiela formou svojich tematických týždňov, v ktorých prihliada
na zaujímavé výročia, medzinárodné dni, či aktuálne dianie. Mesiac október napríklad
patril českým, slovenským a československým tvorcom. Storočnicu prvej Československej republiky Rádio Junior oslávilo aj výnimočným vysielaním viacerých diel v českom
jazyku pre deti od 12 rokov.
Júl
Týždeň na salaši (Veronika Nagyová: Pastierik a kráľ škriatkov)
Týždeň na lúkach (Viera Weidlerová: Heidi)
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Hmyzí týždeň (Svetozár Sprušanský/Clemens Brentano: Barón z Hopsapichu)
Týždeň tajných dverí a komnát (Hana Zelinová/Pavol Dobšinský/slovenská ľudová rozprávka: Čarodejný lampáš)
August
Týždeň v podzemných chodbách (František Pavlíček: Zabudnutý čert)
Gazdovský týždeň (Štefan Timko/John Steinbeck: Červený koník)
Neslýchaný týždeň a spomienka na Stana Dančiaka (Václav Šuplata: Najväčší z trubirohov)
Dračí týždeň (Ota Ksandr: Ako princezná zjedla sedemhlavého šarkana)
Týždeň koníkov a somárikov (Hana Suchá/Nikolaj Nikolajevič Nosov: Nevedko v slnečnom meste.
September - Mesiac „záporákov“
Týždeň neželaných pytačov (Peter Gregor/Eleonóra Gašparová: O spievajúcej Demänovke)
Týždeň lakomcov a chamtivcov a spomienka na Vladimíra Minaroviča (Ada Rapošová/
arménska ľudová rozprávka: Rozprávka o Šivarovi)
Týždeň lenivcov (Jozef Repko: Pochábeľ Filip)
Október - Československý mesiac
Prvá časť (Karel Čapek: Poštárska rozprávka)
Druhá časť (Jaroslav Foglar: Záhada labyrintu)
Tretia časť (Jaroslava Strejčková/Rudyard Kipling: Kniha džunglí – v českom jazyku)
Štvrtá časť (Hana Zelinová/Božena Němcová/česká ľudová rozprávka: O Šternberkovi)
Piata časť (Mária Ďuríčková/Pavol Dobšinský/slovenská ľudová rozprávka: Zlatá priadka)
November
Týždeň nočných tvorov (Alena Riegerová/Mária Riháková: Kráľ netopierov)
Týždeň vraní a havraní a spomienka na Mariána Geišberga (Peter Gregor/Hans Christian Andersen: Elenka a kŕdeľ havranov)
Strakatý týždeň a naši víťazi na festivale Prix Ex Aequo 2018 (Naďa Uličná/Božena Němcová/slovenská ľudová rozprávka: Dobrý sluha, zlý pán)
Hmlistý týždeň (Michal Príbus/Oscar Wilde: Strašidlo Cantervillské)
December
Týždeň zvieracích priateľov (Radek Bachratý: O zajacoch, klobúkoch a kúzelníkoch)
Tikajúci týždeň (Ján Bajla/Jules Verne: Za 80 dní okolo sveta)
Týždeň dobrých skutkov (Libuša Friedová: Čo krásne sa môže stať)
Zázračný týždeň (Ján Uličiansky: Štyria škriatkovia a víla)
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RÁDIO LITERA
Rádio Litera je digitálna umelecká programová služba s 24-hodinovým vysielaním, prístupná cez internet a satelitný príjem, zameraná na poslucháčov, ktorí majú radi dobrú
literatúru a hovorené slovo. Podstatou dramaturgie je tvorba tematických týždňov a v ich
rámci čerpanie rôznych slovesných programových typov z archívu Slovenského rozhlasu.
Januárové vysielanie Litera zamerala posilvestrovsky a novoročne, preto nechýbal svojrázny humor, a to Stanislava Štepku a jeho Radošinského naivného divadla, keďže rok
2018 je pripomienkou 55. výročia jeho založenia. Litera odvysielala v prvom týždni Štepkove Lastovičie rozprávky, Desatoro, Príbeh vidieckeho spisovateľa, ale i Kino Pokrok.
Ďalší tematický týždeň pokračoval témou Faustovská legenda včera a dnes. V januári
Litera obnovila cyklus Literárny zemepis. V jeho prvej časti sa vybrala na návštevu do
Rakúska. Odvysielali sa poviedky Ingeborg Bachmannovej pod názvom Tridsiaty rok,
ale aj Schnitzlerovo Umieranie a rozhlasová hra Casanova v kúpeľoch.
Vo februári Litera „listovala“ v korešpondencii Franza Kafku, Eleny Maróthy-Šoltésovej,
Galilea Galileiho, ale aj Jána Roznera (Sedem dní do pohrebu). Ďalší tematický týždeň
Litera venovala významným rozhlasovým tvorcom – Karolovi Machatovi, Jozefovi
Kronerovi a Ctiborovi Filčíkovi. Pokračovalo sa v cykle Literárny zemepis – tentokrát
Litera „cestovala“ do Krajiny vychádzajúceho slnka. Ďalšie dva týždne patrili aktuálnej
téme Rok 2018 a osmičkové roky (1848, 1918, 1938, 1948, 1968 a 1988) Vo vysielaní sa
objavil kritický cyklus pod názvom Novinári za demokraciu. Poslucháči sa mohli započúvať do novinárskych osudov v roku 1968 v Denníku SME, Kultúrnom živote i v Pravde.
V marci Litera venovala osobitý týždeň Milovi Urbanovi. Odvysielala sa novela Za vyšným mlynom, ale aj dramatizácia románu Živý bič. Nasledovala ďalšia časť Literárneho zemepisu s témou New Yorku. Vo vysielaní sa objavili v súvislosti s touto témou
autori ako Henry James, Paul Auster, John DosPassos, William Carlos Williams, Allen
Ginsberg, Walt Whitman či O’Henry. Tretí marcový týždeň Litera ponúkla tému Duša a
vnútro podľa Dostojevského a Wilda. Odvysielala sa Dostojevského Nežná, ale aj Ponížení a urazení či poviedka Katarína. Veľkonočný tematický týždeň niesol názov Dobrá
literatúra je vykúpenie. Čítalo sa z knihy Alty Vášovej Sviatok neviniatok, ale aj z poviedky G. Papiniho Šimon Cyrenejský. Vo vysielaní sa objavil príbeh Judáša v Legendách umučenia.
Apríl Litera začala témou Hračky (aj slovné), bábky a marionety. Vysielali sa poviedky
novozélandskej spisovateľky Katheriny Mansfieldovej Šálka čaju a Domček pre bábiky,
poviedka Jozefa Kronera Túžba hrať divadlo a rozhlasová hra od Bulgakova Zojkin byt.
Nechýbala rozprávková hra Viliama Klimáčka Smetiarske autíčko a drak. Ďalší týždeň sa
Litera zamýšľala nad fenoménom zločinu a trestu, ale i nad tým, prečo je také nebezpečné
relativizovať spravodlivosť. Postavy z túžby po lepšom postavení, peniazoch či manželstve
sa neštítia povzbudiť druhých k vražde, alebo ju vykonať. V rámci témy Konflikt dobra a zla
sa vysielala sa Kafkova Trestanecká kolónia, Karvašov Zločin Dariny Pivoňovej, Dostojevského Zločin a trest, Čapkov Zločin na pošte a Vajanského Zločin a pokánie. Predposledný
aprílový týždeň patril téme zdravia a posledný mal názov Lietanie s Exupérym. Čítala sa
Exupéryho Citadela, nechýbala rozprávková hra Malý princ, dramatizácia novely Nočný
let či úryvok z románu Zem ľudí. Litera odvysielala i rozhlasovú hru Squadron Leader inšpirovanú slovenským stíhacím pilotom Royal Air Force - Ottom Smikom.
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V máji pozvala Litera svojich poslucháčov na jarnú literárnu prechádzku, na ktorej mohli
„stretnúť“ tie najznámejšie literárne ľúbostné dvojice - Izoldu a Tristana, ale aj Júliu
a Rómea. Vysielala sa Ballova Veľká láska, Stachova Svadobná cesta či Máchov Máj,
ale aj hry Tristan a Izolda a Rómeo a Júlia. Ďalší týždeň venovala Litera nedávnej rozhlasovej tvorbe, ktorá sa dokáže dostať poslucháčom pod kožu. Vysielal sa nanovo urobený Cervantesov Don Quijote, Vilkovského Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa či
nový fíčer o Miroslavovi Válkovi. Jeden májový týždeň patril spoznávaniu austrálskej
kultúry a literatury a ten ďalší literárnému odkazu Honoré de Balzaca.
Jún patril téme Vincent van Gogh, Murgašovci, Mozart či Warhol – detaily zo života vedcov a umelcov. Litera ponúkla životný príbeh Andyho Warhola, ale aj Vincenta van Gogha
a Wolfganga Amadea Mozarta. Predstavil sa aj významný slovenský rod Murgašovcov.
Nechýbala rekonštrukcia posledných dní Jiřího Wolkra a nahliadlo sa aj do osudov Williama Faulknera. Ďalší tematický týždeň patril téme Keď sa mení móda (i človek). Čítala sa
Zelinkova Jediná radosť, odvysielala rozhlasová hra Papuša od Angeliky Kuzniak. Litera
nezabudla ani na Deň otcov a venovala im svojrázny tematický týždeň. Otcom milujúcim
i nedoceneným, neverným a bezradným, otcom, ktorí bojujú, ironizujú, chránia, učia, ale
i ubližujú. Odvysielali sa Balzacov Otec Goriot, či literárne pásmo básnických vyznaní nazvané Otče náš. Spestrením bol fíčer Emila Benčíka Môj oco je moja mama, humoristická
scénka Lasicu a Satinského Tehotný otecko, ale aj slovenská ľudová rozprávka Trojruža.
Júl patril v Rádiu Litera najmä cestopisnej a dobrodružnej literatúre. Litera odvysielala
tieto tematické týždne: Významní rozhlasoví tvorcovia – Ján Milčák a Rudolf Dobiáš; Atlasy, mapy a literárne expedície I. a II.; Dobrodružný týždeň s Doylom, Vernem a
Magellanom a Dobrodružstvá spojené s prírodou. V týchto týždňoch odznela napríklad
oceňovaná hra pre mládež od R. Dobiáša Cvrček. Vysielali sa vtipné poviedky Mariny
Moskvinovej Môj pes má rád džez či príbehy Huckleberryho Finna od Marka Twaina.
Od škótskeho spisovateľa Arthura Conana Doyla to bol Poklad z Agry, Smrť detektíva
a Škvrnitá páska. Od Julesa Verna Ľadová sfinga.
August Rádio Litera úspešne naplnilo detektívkou od Hitchcocka až po Agathu Christie,
hororovými poviedkami a v závere mesiaca bola Litera aktuálna a pripomenula si literárnu reflexiu SNP. Čítalo sa z poviedok z Hitchcockovej knihy Moje najmilšie strašidlá,
z Phillipsovej poviedky Horor v múzeu. Osud canterburského arcibiskupa Tomáša Becketa prinesla Eliotova Vražda v katedrále. Odvysielala sa poviedka Pacientka od Agathy
Christie. V pásme Petra Karpinského Litera predstavila Troch pátračov Roberta Arthura.
Tému SNP reflektovala Litera cez diela Ladislava Ťažkého (Mŕtvi neožívajú), Vladimíra
Mináča (Smrť chodí po horách) či Leopolda Laholu (Zastrelený).
V septembri sa Litera venovala literárnym rodostromom, toposu hôr a našich Tatier a aktuálne sa zamerala pri príležitosti Dňa nepočujúcich na svet ľudí žijúcich v tichu. Odvysielali
sa tieto tematické týždne: Týždeň príbehov, ktoré nepočuť, Literárne rodostromy a pralesy; Nevesty hôľ, lesní mužíci a naše Tatry. Čítal sa Krištúfkov Dom hluchého, Kukučínova
Tichá voda a vysielal sa fíčer Ernesta Weidlera Ticho, ktorý patrí k vrcholom rozhlasovej
tvorby. V Čítaní na pokračovanie sa listovalo v knihe Horacia Quiroga Príbehy z pralesa. Odvysielala sa hra Hájnikova žena podľa predlohy Pavla Orzságha Hviezdoslava. Vo
vysielaní sa objavila rozprávková hra Lesný mužík a hra Ruda Dobiáša Srdcia tatranských
obrov. Vysielací priestor patril aj Švantnerovej Neveste hôľ či hre Heidi od J. Spyriovej.
Október Rádio Litera poňalo aj aktualizačne. Pripomenulo 100. výročie vzniku Československa, a to tematickým týždňom Kde domov můj... a Nad Tatrou sa blýska. Reflektovala sa aj tvorba finalistov Anasoft litera 2018 a prinavrátila sa téma z niekdajšej už legendárnej Edície STOPY. Odvysielala sa hra Josefa Čapka O psíčkovi a mačičke, pásmo
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o Hrabalovej knihe Obsluhoval jsem anglického krále. V rámci týždňa Anasoft litera sa
predstavili knihy Jany Micenkovej, Dušana Vicena, Richarda Pupalu, Alexandry Salmely, Petra Macsovszkého a ďalších. Litera po rokoch oživila a vytiahla z archívu dlho
nevysielanú „edíciu” pre mládež z 80. rokoch minulého storočia - tzv. Rádio mladých
poslucháčov a cyklus U nás je vždy veselo. Odvysielali sa Deti kapitána Granta či Stevensonov Ostrov pokladov. Litera prinavrátila do vysielania aj úspešný formát z archívu
Diktát na Devíne.
V novembri Litera ponúkla tvorbu obľúbených autorov. Do vysielania sa zaradil Tolkien,
Kafka, rozhlasové veci Ruda Dobiáša. Osobitný týždeň Litera venovala anglickým autorom medzivojnového obdobia, téme nádeje a mužským protagonistom. V Čítaní na
pokračovanie Litera odvysielala poviedky Franza Kafku (Ortieľ, Umelec hladovky a Brloh), dielo D. I. Charmsa (Všetko naopak!) i hru Guy de Maupassanta Pierre a Jean. Rozhlasové hry Ruda Dobiáša sú aj po rokoch aktuálne a umelecky pôsobivé, patria k tomu
najlepšiemu v rámci rozhlasového archívu (Keď pávy nespievajú, Takmer normálny
víkend, Hviezdička).
V decembri sa Rádio Litera zameralo na predvianočné marginálie, poviedky spojené so
snehom a vianočné týždne Litera naplnila sviatočnou témou a neskôr silvestrovskou.
Odvysielalo sa dielo Dušana Dušeka (Zima na ruky), Andersenova Snehová kráľovná,
hra Jozefa Miloslava Hurbana Od Silvestra do Troch kráľov a výborná hra Františka Obžeru Ach, Silvester, Silvester, alebo ako zohnať pomocnicu do domácnosti. Nechýbali
rozprávkové hry Kráľ Drozdia brada. K vrcholným výberom týždňov patrila Jesenského
hra Maškarný ples a Habajova hra Sypal sa sneh na krajinu.
Hudba na Rádiu Litera plnila funkciu príjemného pozadia k náročným slovným formátom. Jej dramaturgia sa vyhýbala príliš komerčným a zvukovo agresívnym žánrom, prevládal prirodzený akustický zvuk a relaxačný charakter. Hudba vychádzala z prostredia
rôznych žánrov, ako napr. folk, alternatívny pop a rock, soul, džez či jemná elektronika.
LITERA odvysielala v II. polroku 2018 (júl až december) tieto vlastné literárne premiéry:
Cyklus V SKRATKE autorsky pripravil Martin Šenc, a to pod názvom Moje osobné povstanie (august), Sila pozitívneho myslenia (september), Vnútorný sluch (október)
a Nádej zomiera posledná (november).

Z Tvorivej dielne Rádia Litera
Litera v priebehu januára až júna odvysiela aj šesť vlastných premiérových relácií. Každý mesiac sa dostala do vysielania jedna polhodinová relácia. V januári malo premiéru umelecké pásmo pod názvom Poznávanie Jula Satinského v denníkoch a listoch.
Vo februári sa odvysielala premiéra pod názvom Sedemnásť Murakamiho poviedok.
V marci sa vysielalo novovyrobené literárne pásmo pod názvom Pretrhnutý život Etty
Hillesumovej. V apríli Litera odvysielala premiéru relácie pod názvom Byť netopierom
v poézii (i dážďovkou). Pásmo o zbierke L. Glückovej. V máji sa dostala do vysielania
premiéra pásma Na ostrove mŕtvych – o Rudolfovi Dilongovi. Júnová premiéra bola
venovaná tvorbe zabudnutej poetky Henny Fiebigovej a mala názov Fresky mlčania
a trepot plachosti.
Letný cyklus autorsky pripravil Jozef Brunclík (Puknutý hlas. O roku 1968 v tvorbe
Jána Motulka, september), Martin Šenc (Raná poviedková tvorba Pavla Vilikovského,
október; Fenomén instagramovej poézie, november) a Tomáš Bartoněk (Hľadač dúhy
v meste bez slnka. Peter Getting: Polámané nohy baletiek, december).
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SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU (SOSR)
Počas prvého polroku 2018 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu účinkoval
v rámci svojich pravidelných abonentných koncertov (koncerty sú vysielané v priamom
prenose v Rádiu Devín, v relácii Koncertné Rádio Devín). Ďalej realizoval niekoľko nahrávacích projektov v spolupráci s rôznymi subjektmi i pre archív RTVS a účinkoval na
rôznych podujatiach aj v zahraničí.

Koncerty
Na februárovom koncerte sezóny sa ako hostia predstavili dirigent Rastislav Štúr a klaviristka Magdaléna Bajuszová. Koncert sa konal v spolupráci s o.z. Albrechtina v rámci cyklu „Neznáma hudba v RTVS“.
Na nasledujúcom, 5. koncerte sezóny pod taktovkou domáceho dirigenta Maria Košika
odzneli flautové diela s orchestrom v podaní talianskeho flautistu Massima Mercelliho.
SOSR sa predstavil aj v spolupráci s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky na Slovensku, na mimoriadnom koncerte pri príležitosti predsedníctva Bulharska rade EU, pod
taktovkou bulharského hosťujúceho dirigenta Konstantina Ilievskeho.
Každoročný – „náš domáci“ – festival Radio Head Awards tvára SOSR dielami výlučne slovenských autorov. Pod taktovkou Mariána Lejavu zazneli efektné diela Juraja Beneša, Iris
Szeghy, či kontemplatívna Stabat Mater Ivana Paríka. Sólistami večera boli sopranistka
Linda Ballová, a violončelista Andrej Gál. Diela zazneli v priamom prenose v Rádiu Devín.
6. koncert sezóny zdobila Petite Messe Solennelle Gioacchina Rossiniho v naštudovaní
Adriana Kokoša a sólistov.
V apríli odohral SOSR dva koncerty s rovnakým programom – majestátnej Carminy
Burany Carla Orffa. Prvý koncert sa konal v Slovenskom rozhlase a o pár dní na to orchester vycestoval koncertovať do pražského Rudolfína.
7. koncert sezóny, opäť v spolupráci s o.z. Albrechtina, uviedol v podaní Juraja Tomku
Bartókove husľové rapsódie (okrem iných diel) pod dirigentskou taktovkou nemeckého
hosťujúceho dirigenta Karstena Januschkeho.
Nasledujúci týždeň sa v spolupráci s Izraelským veľvyslanectvom konal symfonický
koncert pre uzavretú spoločnosť.
Spolupráca s Hudobným centrom priniesla výsledok v podobe premiérovej štúdiovej
nahrávky Bellových kantát, ktoré SOSR nahral pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Andrewa Parrotta, spolu so Slovenským filharmonickým zborom a sólistami – Evou
Šuškovou a Tomášom Šelcom.
8. koncert sezóny dirigoval Mirko Krajči, ktorý v tomto roku oslavuje svoje životné jubileum. V rámci koncertu odznela aj jeho skladba.
Nasledujúci, májový týždeň, SOSR odohral prémiový koncert s názvom s podtitulom
„Komorný“. Hosťoval na ňom svetovo uznávaný klarinetista Pablo Barragán a dirigentskej taktovky sa ujal austrálsky dirigent Benjamin Bayl.
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V poslednú májovú nedeľu uviedol SOSR už niekoľkokrát hrané predstavenie pre rodiny
s deťmi s názvom Prokofiev/Shakespeare – Romeo a Julia. V nasledujúci týždeň orchester nahrával hudbu do rozhlasovej hry RTVS pod taktovkou Adriana Kokoša.
Záverečný koncert 89. sezóny sa konal 8.6.2018. Publikum si absolútne získal český
huslista Pavel Šporcl s melodickým Husľovým koncertom Antonína Dvořáka. Na tomto
koncerte sa zároveň lúčil po osemročnom pôsobení hlavný dirigent Mario Košik.
Od 10.6.2018 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu absolvoval 18-dňové turné
v Japonsku.

Nahrávanie
V prvom polroku orchester nahrával diela, ktoré sa vydajú na albume, diela pre archív
RTVS, hudbu k filmu i k rozhlasovej hre.
V januári nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dve diela slovenských autorov žijúcich v zahraničí, so zámerom vydať tieto diela v spolupráci s vydavateľstvom Hudobný fond. Diela Claricon – klarinetový koncert Pavla Šimaia, v podaní sólistu Ronalda
Šebestu a Koncert pre violončelo a orchester skladateľky Iris Szeghy, v ktorom sa sólového
partu zhostil Andrej Gál. Nahrávky sa realizovali pod taktovkou dirgenta Mariána Lejavu.
Začiatkom marca SOSR nahrával hudbu do filmu v koprodukcii RTVS Dôverný nepriateľ, ktorú skomponoval Ondřej Gregor Brzobohatý.
Keďže sólových diel pre dychové nástroje nie je v hudobnej literatúre tak veľa ako napríklad pre klavír, či husle – koncom marca SOSR štúdiovo nahrával u nás zatiaľ neznámy
Koncert pre trúbku a orchester českého autora Josefa Matěja. Sólo hral mimoriadne
talentovaný mladý slovenský interpret Stanislav Masaryk, dirigoval Rastislav Štúr.
Nasledovali realizácie nahrávok diel Alexandra Moyzesa – Koncert pre flautu a orchester so sólistkou Simonou Pingitzer a monumentálny Ikaros Juraja Hatríka. Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu viedol Mario Košik.
V spolupráci s Hudobným centrom realizuje RTVS veľký „bellovský“ projekt. V rámci vydávania súborného diela Jána Levoslava Bellu sa na prelome apríla a mája nahrávalo šesť kantát. Diela vydá na CD Hudobné centrum. Zároveň obohatia rozhlasový
archív (a tiež naše vianočné vysielanie v Rádiu Devín) a poskytneme ho aj do hudobnej
ponuky kolegom v rámci Európskej vysielacej únie (EBU).
Účinkovali: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor
Tomáš Šelc – barytón
Eva Šušková – soprán
Andrew Parrott – dirigent
Ján Levoslav Bella (1843-1936):
Uns ist zum Heil ein Kind geboren /Lebo dieťa sa nám narodilo/, vianočná kantáta pre
zbor a orchester
Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! /Aký milý je tvoj príbytok, ó, Pane!/, moteto pre
sóla, zbor a orchester
Christus hat geliebt die Gemeine /Kristus miloval cirkev/, veľkonočná kantáta pre barytón, zbor a orchester
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Ach, bis zum Tod /Ach, až po smrť/, kantáta pre pašiový týždeň (pôstna) pre sólový bas,
zbor a orchester
Gott, sei mir gnädig, kleine /Zmiluj sa nado mnou/, Reformationskantate, malá reformačná kantáta pre sólový bas, miešaný zbor a orchester
Wende dich zu uns, o Herr, kantáta pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester
V spolupráci s Odborom vlastnej tvorby Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a vokálni sólisti pod vedením
Adriana Kokoša nahrali hudbu Víťazoslava Kubičku k rozhlasovej hre Vietor v píniách.
V septembri 2018 vstúpilo naše najstaršie teleso do jubilejnej 90. sezóny. Na pozíciu
šéfdirigenta nastúpil Peter Valentovič. Ten na jeseň spolu s orchestrom nahral neznáme
diela Piotra Iľjiča Čajkovského v rámci edície kompletného vydania diel tohto autora,
pre prestížne vydavateľstvo DECCA. Publiku sa tiež predstavil koncertom na festivale
Nová slovenská hudba.
Okrem toho orchester účinkoval na abonentných koncertoch, mimoriadnych koncertoch i špeciálnych projektoch: nahrávanie hudby do známej animovanej rozprávky Mimi
a Líza, edukačnému „rodinnému“ koncertu pre deti „Príbeh hudby“. SOSR už tradične
nahráva aj orchestrálne úpravy populárnych vianočných piesní v spolupráci so slovenskými interpretmi a mnohé ďalšie aktivity. Obľúbený, vypredaný vianočný koncert
priniesol zmes známych slovenských a svetových vianočných melódií a kolied v podaní
Miroslava Dvorského a nášho zboru.
Slávnostný otvárací koncert sezóny venovaný 100. výročiu založenia ČSR bol zaradený
do ponuky Európskej vysielacej únie.
Realizované nahrávky v druhom polroku:
10.9. – 2.10. Nahrávanie diel Piotra Iľjiča Čajkovského pre vydavateľstvo DECCA
Dirigent: Peter Valentovič
17.9. – 19.9. nahrávanie hudby Lucie Chuťkovej k animovanému seriálu rozprávky
Mimi a Líza
Dirigent: Adrian Kokoš
3.10. nahrávanie dvoch vianočných piesní:
Peter Lipa – Pod bielou perinou
Dirigent: Peter Valentovič
Adam Ďurica, Sima Martausová – Holubička
Dirigent: Adrian Kokoš
27.9. Jubilejný koncert: „Peter Lipa 75 rokov v plnom nasadení“
Dirigent: Adrian Kokoš
5.11. Nahrávanie vianočnej piesne pre skupinu Gladiátor
Dirigent: Anton Popovič
Nákup nového klavíra
Významnou investíciou RTVS bol aj nákup nového koncertného krídla značky Steinway.
Vstupenky, abonentka
Novinkou bolo spustenie predaja vstupeniek na všetky abonentné koncerty SOSR naraz
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V spolupráci s odborom marketingu a komunikácie sme spustili predaj abonentiek na
koncerty SOSR.

Prehľad koncertov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
9.2.2018
4. koncert sezóny
Giacomo Puccini: Preludio sinfonico
Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
Antonín Dvořák: Symfónia č. 8 G dur, op. 88
Rastislav Štúr, dirigent
Magdaléna Bajuszová, klavír
23.2.2018
5. koncert sezóny
Eugen Suchoň: Symfonietta rustica
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante pre flautu a orchester KV 315
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre flautu G dur KV 313
Francis Poulenc: Sinfonietta
Mario Košik, dirigent
Massimo Mercelli, flauta
2.3.2018
Mimoriadny koncert v spolupráci s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky v SR
Josef Suk: Pohádka zimního večera, op. 9
Francis Poulenc: Koncert pre dva klavíry a orchester d mol
Claude Debussy: Svit luny
Pancho Vladigerov: Pieseň, pre husle a orchester
Pancho Vladigerov: Bulharská rapsódia „Vardar” pre husle a symfonický orchester
Konstantin Ilievsky, dirigent
Krisztina Gyöpös, klavír
Jordana Palovičová, klavír
Svetlin Roussev, husle
16.3.2018
Koncert v rámci festivalu Radio Head Awards
Juraj Beneš: When Music...
Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester
Ivan Parík: Stabat Mater
Marián Lejava, dirigent
Andrej Gál, violončelo
Linda Ballová, soprán
23.3.2018
6. koncert sezóny
Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle
Adrian Kokoš, dirigent
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Slovenský filharmonický zbor
Eva Hornyáková, soprán
Alena Kropáčková, alt
Martin Gyimesi, tenor
Roman Krško, barytón
6.4.2018
Carmina Burana v Bratislave
V prvej polovici zazneli slávne operné árie.
Carl Orff: Carmina Burana
Norbert Baxa, dirigent
Český filharmonický sbor Brno
Luisa Albrechtová, soprán
Josef Brindzák, kontratenor
Nikolay Někrasov, barytón
Petr Fiala, zbormajster
10.4.2018
Carmina Burana v Prahe, Rudolfínum
V prvej polovici zazneli slávne operné árie.
Carl Orff: Carmina Burana
Peter Valentovič, dirigent
Český filharmonický sbor Brno
Luisa Albrechtová, soprán
Josef Brindzák, kontratenor
Nikolay Někrasov, barytón
Petr Fiala, zbormajster
20.4.2018
7. koncert sezóny
Johannes Brahms: Tragická predohra
Béla Bartók: Dve husľové rapsódie
Johannes Brahms: Symfónia č. 4 e mol, op. 98
Karsten Januschke, dirigent
Juraj Tomka, husle
26.4.2018
Koncert pre Veľvyslanectvo Štátu Izrael na Slovensku, k 70. výročiu vzniku Štátu Izrael
Ernest Bloch: Nigun pre husle a orchester
Ernest Bloch: Tri židovské poémy
Sergej Prokofiev: Predohra na hebrejské témy
George Gershwin: Rapsódia v modrom
Mario Košik, dirigent
Vag Papian, husle
Marián Svetlík, husle
11.5.2018
8. koncert sezóny
Mirko Krajči: Štyri tance z baletu Don Juan
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Piotr Iľjič Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester, op. 33
Piotr Iľjič Čajkovskij: Symfónia č. 6 h mol
Mirko Krajči, dirigent
Alexey Stadler, violončelo
18.5.2018 Komorný koncert
Joseph Haydn: Armida, predohra
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klarinet a orchester A dur
Franz Schubert: Symfónia č. 6 C dur
Benjamin Bayl, dirigent
Pablo Barragán, klarinet
27.5.2018
Koncert pre rodiny s deťmi
Shakespeare/Prokofiev: Rómeo a Júlia
Anton Popovič, dirigent
8.6.2018
Záverečný koncert sezóny
Jozef Malovec: Predohra
Antonín Dvořák: Koncert pre husle a orchester a mol
Sergej Prokofiev: Symfónia č. 4
Mario Košik, dirigent
Pavel Šporcl, husle
19.10.
Slávnostný otvárací koncert sezóny – Koncert pri príležitosti 100. výročia založenia
ČSR
Bedřich Smetana (1824-1884): Má vlast: Vltava
Eugen Suchoň (1908-1993): Metamorfózy
Antonín Dvořák (1841-1904): Symfónia č. 9 e mol op. 95 „Novosvetská“
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Ondrej LENÁRD, dirigent
Koncert sa v priamom prenose vysielal v Rádiu Devín, urobil sa TV záznam, ktorý odvysielala Jednotka 28.10. Zvukový záznam sme poskytli do databázy/ponuky EBU.
26. a 27.10. Koncerty pre rodiny s deťmi „Príbeh hudby”
Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pripravili koncert pre celú rodinu,
Príbeh hudby o vývoji hudby od praveku až po súčasnosť.
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Bratislavský chlapčenský zbor
Slávka ZÁMEČNÍKOVÁ, soprán
Jakub GUBKA, barytón
Príbehom hudby sprevádzal dirigent Gabriel ROVŇÁK ml.
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2.11. Mimoriadny koncert
“Príbeh”
Erich Wolfgang Korngold (1897-1957): Dobrodružstvá Robina Hooda, The Sea Hawk
Max Steiner (1888 – 1971): Odviate vetrom
Otto M. Schwarz (1967): Príbeh Anny Frankovej, Okolo sveta za 80 dní, hudba k rovnomenným filmom
Ľubica Čekovská (1975): Dubček, hudba k rovnomennému filmu
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
David Hernando RICO, dirigent
9.11.
2. abonentný koncert sezóny
Johannes Brahms (1833-1897): Akademická predohra, op. 80
Ernő Dohnányi (1877-1960): Koncert pre husle a orchester č. 2 c mol, op. 43
Franz Schmidt (1874-1939): Symfónia č. 3 A dur
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Milan PAĽA, husle
Martin LEGINUS, dirigent
Koncert sa v priamom prenose vysielal v Rádiu Devín.
Koncert sa konal v spolupráci s cyklom o. z. Albrechtina Neznáma hudba.
14.11.
Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba
Lukáš Borzík (1979): Svetlo slova, symfónia pre soprán, husle a symfonický orchester
Ľuboš Bernáth (1976): Dvojkoncert pre husle, klavír a orchester
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Eva ŠUŠKOVÁ, soprán
Milan PAĽA, husle
Juraj TOMKA, husle
Jordana PALOVIČOVÁ, klavír
Peter VALENTOVIČ, dirigent
23.11.
3. abonentný koncert sezóny
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010): Tri skladby v starom štýle
Fryderyk Chopin (1810-1849): Klavírny koncert č. f mol, op. 21
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840-1893): Symfónia č. 2 c mol, op. 17 „Maloruská“
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Lukasz KRUPINSKI (PL), klavír
Daniel RAISKIN (RU), dirigent
Koncert sa v priamom prenose vysielal v Rádiu Devín
7.12.
Mimoriadny koncert pri príležitosti 110. výročia narodenia Eugena Suchoňa
Spevy a spievanky
– nahrávka, koncert zo zborov na ľudové piesne Eugena Suchoňa
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
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Spevácky zbor Lúčnica
Spevácky zbor Technik
Elena MATUŠOVÁ, zbormajsterka
PetraTORKOŠOVÁ, zbormajsterka
Adrian KOKOŠ, dirigent
Záznam koncertu sa odvysiela v relácii Koncertné Rádio Devín.
14.12.
4. abonentný koncert sezóny
Vianočný koncert
Slovenské i zahraničné vianočné skladby v úpravách Ivana Hrušovského, Víťazoslava
Kubičku, Ľuboša Bernátha a Ľubice Čekovskej.
Leroy Anderson (1908 – 1975): Christmas Festival
Anonym: Adeste fideles
Ladislav Kupkovič (1936 – 2016): Do hory, do lesa...
Kytica vianočných piesní pre detský zbor a orchester
Dobrá novina
Povedzte nám, pastierovia
Dnešný deň sa radujeme
Rolničky
César Franck (1822 – 1890): Panis angelicus
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840 – 1893): Valčík z baletu Spiaca krásavica
Adolphe Adam (1803 – 1856): Cantique de Noël
O chýr preblahý (arr. Adrián Harvan)
Narodil sa Kristus Pán (arr. Ľubica Čekovská)
Búvaj dieťa krásne (arr. Adrián Harvan)
Vstávajte pastieri (arr. Ľubica Čekovská)
Zimná koleda (sólo Liana Karabová)
The Lord’s Prayer (arr. Adrián Harvan)
Perinbaba (arr. Ľubica Čekovská)
Angels We Have Heard on High (arr. Adrián Harvan)
Tichá noc (arr. Adrián Harvan)
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Miroslav DVORSKÝ, tenor
Adrian KOKOŠ, dirigent
Koncert sa v priamom prenose vysielal v Rádiu Devín, urobil sa TV záznam, ktorý odvysielala Dvojka na Štedrý večer.
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DETSKÝ A DIEVČENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÉHO
ROZHLASU (DDSZ)
Zbor v prvom polroku naštudoval nové diela do svojho repertoáru, účinkoval na koncertoch, podieľal sa na realizácii štúdiových nahrávok a absolvoval aj koncerty mimo
Bratislavy.
Všetky koncerty a nahrávky realizoval zbormajster Adrian Kokoš.
Január 2018		
Príprava diela Milan Novák Rozhovory s kvietkami pre štúdiové nahrávanie.
26. február 2018
Nahrávanie diela Milan Novák Rozhovory s kvietkami
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Katarína Turnerová, harfa
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
27. február 2018
Benefičný koncert so Simou Martausovou
Detská onkológia, kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kramáre
1. marec 2018
Nahrávanie diela Milan Novák Rozhovory s kvietkami
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Katarína Turnerová, harfa
Malé koncertné štúdio SRo
Detský a dievčenský spevácky zbor SRo po úspešnom nahraní diela Milana Nováka, začal študovať nové skladby slovenskej skladateľky Márie Jašurdovej. Repertoár zboru sa
obohatil o osem nových piesní, ktoré 1.6.2018 odzneli na koncerte Slovensko, spievaj.
Zároveň rozhlasový zbor naštudoval dielo Víťazoslava Kubičku – Vietor v píniách, pre
symfonický orchester, troch sólistov a detský zbor. Nahrávanie sa realizovalo pre novú
rozhlasovú hru.
29. – 31. 5. 2018
Nahrávanie diela pre Odbor vlastnej tvorby
Víťazoslav Kubička Vietor v píniách
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sóla, Detský spevácky zbor Slovenského
rozhlasu
Malé koncertné štúdio SRo
1. jún 2018
Koncert Slovensko spievaj, festival detských a mládežníckych zborov
Rozhlasový zbor účinkoval spolu s ďalšími desiatimi zbormi.
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Koncom júna 2018 zbor vycestoval na Východné Slovensko a dvoma koncertmi v Kežmarku a v Jenkovciach ukončili už 64. mimoriadne úspešnú koncertnú sezónu.
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29. jún 2018
Koncert Život v piesni, Drevený artikulárny kostol v Kežmarku
Program: Fryderyk Chopin, César Franck, Felix Mendelsshon Bartholdy, Ondrej Francisci, Karol Ruppeldt, Víťazoslav Kubička
hosť: Roman Krško, hosťujúci sólista SND
30. jún 2018
Koncert Život v piesni, Reformovaný kresťanský kostol v Jenkovciach
Program: Fryderyk Chopin, César Franck, Felix Mendelsshon Bartholdy, Ondrej Francisci, Karol Ruppeldt, Víťazoslav Kubička
hosť: Roman Krško, hosťujúci sólista SND
65. sezóna
September
Nahrávanie hudby Lucie Chuťkovej, hudba k filmu Mimi a Líza.
Október
12.10. skúšky a Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československej republiky
„Sláva šľachetným“, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Vystúpenie s prestížnym a svetoznámym českým Kühnovým detským zborom.
30.10. Účasť na galakoncerte k 100.výročiu Martinskej deklarácie, Ružomberok
November
22.11. GALAVEČER Noc nádejí 2018 – TV záznam
Nahrávanie Vianočnej piesne skupiny GLADIÁTOR
December
12.12. Vystúpenie v rámci benefičného koncertu Úsmev ako dar – TV záznam
14.12. Vianočný koncert s Miroslavom Dvorským

ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV (OĽUN)
V dňoch 27. a 28.6.2018 OĽUN sprevádzal finalistov súťaže Slávik Slovenska. Záznam
galakoncertu víťazov odvysielalo Rádio Regina v septembri.
Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR vystúpil OĽuN 27. 10. na spoločnom koncerte s BROLNom. Podujatie usporiadali v Myjave. Záznam z neho odvysielalo Rádio Regina v novembri.
12.12. odohral vo Veľkom koncertom štúdiu SRo tradičný Vianočný koncert, ktorého
záznam zaradilo Rádio Regina do sviatočného programu.

REZIDENČNÝ SÚBOR RÁDIA DEVÍN
Na poste rezidenčného súboru sa v dvojročnom cykle vystriedali súbor Ricercata a Mucha Quartet. Súbor Quasars – nastupujúci v roku 2018 – predstavuje novú výzvu nielen
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dramaturgickú, ale aj organizačnú a produkčnú, pretože je to doposiaľ najväčšie komorné
teleso, ktorého koncerty Odbor hudby a špecializovaných programov pre Rádio Devín realizuje. Variabilita nástrojov a počtu hráčov Quasars ensemble zároveň umožňuje zaradiť
na koncerty zvukovo zaujímavé diela. Množstvo diel zaznieva v slovenskej premiére.
Všetky koncerty súboru sa nahrávajú a vysielajú v zázname v relácii Koncertné Rádio
Devín. Výnimkou bol len koncert v rámci festivalu Radio Head Awards, ktorý sme vysielali v priamom prenose v Rádiu Devín.
2.2.2018
Jubilejný koncert – 10 rokov existencie Quasars Ensemble
Richard Wagner: Siegfriedova idyla, WWV 103
Michael Jarrell: Paysages avec figures absentes - Nachlese IV (slovenská premiéra)
Arnold Schönberg: Komorná symfónia č. 1 E - dur, op. 9
Hostia: Ilya Gringolts (Rusko), husle
Michael Jarrell (Rakúsko), skladateľ
17.3.2018
Koncert v rámci festivalu Radio Head Awards – priamy prenos v Rádiu Devín
Bohuslav Martinů: Kuchyňská revue
Camille Saint-Saëns: Karneval zvierat
Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
9.5.2018
Koncert: „Buffa – Kmiťová – Albrecht“
Ivan Buffa: Organismo pre komorný súbor
Jana Kmiťová: Kamea pre šesť nástrojov
Ivan Buffa: Identity pre komorný súbor
Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
13.6.2018
Koncert: „Das grosse Lalula“
Ilja Zeljenka: Aztécke piesne pre soprán, klavír a bicie nástroje
Morris Kliphuis: Space Opera pre sláčikové trio (slovenská premiéra)
Zbigniew Bargielski: Domino pre flautu, husle a violončelo (slovenská premiéra)
Orestis Papaioannou: Kvinteto v piatich scénach pre flautu, klarinet, husle, violu a violončelo (slovenská premiéra )
Ilja Zeljenka: Galgenlieder pre soprán, flautu, klarinet, dvojo huslí, violu, violončelo a klavír (na básne Christiana Morgensterna)
Hosť: Eva Šušková, soprán
12.9.2018 – Malé štúdio SRo – 19:00
Profilový autorský koncert francúzskeho spektralistu Tristana Muraila
Quasars Ensemble – umel. vedúci Ivan Buffa
Hosť: Tristan Murail
Program:
Feuilles á travers les cloches pre klavír, flautu, husle a violončelo
La Mandragore pre sólový klavír
Lachrymae pre flautu a sláčikové kvinteto
Winter Fragments pre ansámbel a elektroniku
Near Death Experience pre ansámbel a videoprojekciu
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17.10.2018 – Veľké koncertné štúdio SRo – 19:00
Koncert rezidenčného súboru Rádia Devín - QUASARS ENSEMBLE k 100. výročiu
vzniku Československa a k 100. výročiu poľskej nezávislosti.
(V rámci Československého týždňa)
Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent
Program:
Roman Berger: Korczak in memoriam
Witold Lutosławski: Preludia taneczne
Oldřich Hemerka: Hudba sfér
Oldřich Hemerka: Dithyrambus
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SEKCIA NÁRODNOSTNÉHO VYSIELANIA
Rozhlasové vysielanie – Rádio Patria
Rok 2018 prebiehal v znamení budovania oboch redakcií a významných mimoriadnych
eventov Rádia Patria. Stabilizovaná programová štruktúra, roky formátované programy
a sloty vytvorili badateľný poslucháčsky návyk, ukazujúci sa v stabilných a zvyšujúcich
sa číslach sledovanosti. Stabilita vo vysielaní cyklických relácií a kvalitne prevedené mimoriadne vysielania sú dôvodom, prečo v živote Rádia Patria môžeme rok 2018 a najmä
jeho druhý polrok označiť za najúspešnejšie obdobie uplynulých rokov.
Redakcia maďarského vysielania
Stabilná programová štruktúra bola charakterizovaná slotovým redigovaním programov v pracovné dni a kvalitnou rozhlasovou publicistikou a literárno-dramatickou tvorbou v dňoch pracovného voľna.
Ranný informačný slot RAŇAJKY (Reggeli) je stabilným trojhodinovým prúdom spravodajského charakteru, s vyváženým, výsostne verejnoprávnym obsahom z politického
a kultúrneho života. Je to 180 minút plynulých, čerstvých spravodajských a analytických
informácií v najširšom spektre ponímania, od svetovej a európskej politiky, cez domácu
parlamentnú a vládnu politiku, cez regióny, VÚC až po spoločenský život malých obcí.
Moderátormi sú najkvalitnejší novinári Rádia Patria a ranné vysielanie je emblematické
a na domácom maďarskom trhu dominantné médium.
Predpoludňajší prúd DESIATA (Tízórai), od nového roku OBÝVAČKA (Nappali, v maďarčine slovo znamená nielen obývačku, ale ako prídavné meno aj prívlastok „denný, -á,
-é“) je zmesou kvalitných ľahkých žánrov – výchova, rodina, kuchyňa, varenie a recepty,
počasie, voľnočasové aktivity, kvalitná zábava, kultúrny kalendár.
Popoludňajší prúd ZVUK-ART (Hangadó) spája ľahšie a zábavné témy s významnými spoločenskými, ale nie politickými témami, pravidelnou súčasťou je právny, životosprávny, inštitucionálny servis, časť programu sa venuje kultúre v najširšom zmysle slova, počnúc elitným špičkovým umením až po aktivity v ochotníckych, záujmovo
umeleckých spolkoch a činnostiach.
Všetky tri prúdy majú kvalitný výber hudby, zostavený pestro aj vekovo, od old-rock, old
pop žánrov až po novinky v populárnej muzike.
Na poludnie a na záver vysielania je to napokon spravodajský program kronika, ktorý
je možné charakterizovať podobne ako ranný informačný prúd, dôraz je však na „rádiu
prítomného času“ a na skrátených, výstižných spravodajských formách.
Víkendové vysielanie je charakteristické publicistickými a literárno-dramatickými reláciami spestrenými výberovými hudobnými reláciami, ktoré sú moderované a monotematické z oblasti vážnej hudby, folku, folklóru, jazzu, world music a alternatívnych žánrov.
Večerný spravodajský súhrn vysielame aj cez víkend v nezmenenej, každodennej podobe.
K týmto cyklickým reláciám sa priradili dva významné mimoriadne eventy roku 2018.
V júli to bola účasť Rádia Patria na celoslovenskom jambory vysokoškolákov v Gombasegu (počas týždňa akciu navštívilo cca 20 tisíc divákov) samostatným stageom, vysielacím vozom. Počas štyroch dní bolo odvysielaných alebo nahratých 24 publicistických
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relácií a rozhovorov z terénu najmä z oblasti základných ľudských práv, slobody slova
a prejavu, náboženskej slobody, demokracie a jej budovania na Slovensku, a vážne spoločenské témy boli okorenené rozhovormi o budúcnosti automobilizmu, o ženskom futbale, o literatúre a športe, o prekladoch, o sociálnych médiách a ich dopade na život najmä mladších ročníkov. Témy z tohto eventu dominovali v publicistických programoch až
do konca septembra.
V októbri si Rádio Patria pripomenulo 90. výročie maďarského vysielania v (Česko)
Slovensku. Veľkolepý slávnostný program predstavil poslucháčom a divákom zmes
toho najlepšieho, čo maďarská kultúra na Slovensku z ostatných rokoch zaznamenala,
vystúpili najlepšie zbory, rockové, popové, folkové a džezové kapely so sólistami a výnimoční (aj pre slovenských divákov známi) maďarskí herci z domácich divadiel.
K 90. výročiu sa viazal celý rok nedeľný popoludňajší publicistický prúd, a sobotné sloty
rozhlasových hier (odvysielali sme 52 hier z archívu, a kvôli tomu, že ich je kvalitných
oveľa viac, tento jediný seriál pokračuje aj v roku 2019).
V novembri nahrali adventný koncert zborov v Komárne a Celoslovenskú súťaž v speve
opery a operety v Nových Zámkoch – obe relácie sme odvysielali vo sviatočnom čase
koncom roka.
Maďarské vysielanie Rádia Patria dlhodobo zaznamenáva počúvanosť v parametri „minulý týždeň") na úrovni nad 115 tisíc poslucháčov, koncom roka, počas vysielania programov k výročiu a počas nasadenia imidžovej kampane v maďarskej tlači (ostatne prvej po
vyše 12 rokoch) dosiahol parameter číslo najprv 134, v posledných dvoch mesiacoch 154
tisíc divákov, čo je rekordné číslo v histórii rádia. Imidžovú kampaň sme teda zákonite
postavili na fakte, že každý tretí dospelý poslucháč maďarskej národnosti si vyberá Rádio Patria a dlhodobo ho uvádza ako prvé volené rádio.
Začiatkom roka sa redakcia rozšírila o tri pracovné pozície, čo posilnilo programovú
časť, čo do počtu relácií sa program nemenil, posilnenie sa teda zákonite ukázalo na
kvalite programov, v prvom rade spravodajsko-publicistických.
Redakcia národnostného vysielania Košice
Stabilná programová štruktúra, budovaná počas dva a pol roka, reformátovaná vo všedné dni na informačné prúdy, ako i jednotné vedenie Rádia Patria (ktoré sa od februára
pričlenilo aj personálne a organizačne k Sekcii národnostného vysielania) docielili, že
v slote národnostného vysielania na vlnách Rádia Regina nastala merateľná a zvýšená
počúvanosť, prispievajúca k celkovej počúvanosti Rádia Regina.
V stabilných programových prvkoch nastala štrukturálna aj obsahová zmena, a v jazyku
rusínskom, rómskom a ukrajinskom dosiahla redakcia, že sa vysielaný program stal primárnym voleným médiom cieľovej vrstvy.
RÁDIONOVINY sú síce tradičným prúdom RNV, ale po jeho obsahových zmenách sa
vytvoril štandardný spravodajsko-publicistický prúd ako denný formát pre Rusínov,
Ukrajincov a Rómov. Rómsky program pritom vysielame pod názvom RÓMSKE SLOVO.
K tomu sa pridal večerný hodinový prúd počas pracovných dní, a to vo štvrtok v slote
medzi 19. a 20. hod. Tento prúd je živý, je venovaný rusínskemu vysielaniu a má charakter spoločenskej publicistiky.
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K tomu sa pridáva klasický regionálny formát, prispôsobený rusínskym poslucháčom
ZVONY NAD KRAJINOU, ktorý je kvalitným reportážnym regionálnym programom.
Počas roka sa v spolupráci s Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín zaradili do programu Rádia Patria v Košiciach špeciálne relácie TUKE PENAVA a TAK CI
POVIM, mimoriadne programy pre Rómov a Rusínov, nahrali sme štyri kvalitné koncerty
rusínskeho a rómskeho folklóru a jazzu, vrátane jednej cimbalovej kapely, jazzový večer
sme zaradili aj do rómskeho televízneho vysielania.
V druhom polroku sme odvysielali dozvuky tradičného DŇA RUSÍNOV, čo je najvýznamnejšia programová mimoštrukturálna akcia redakcie.
Tiež s Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín zorganizovala RNV druhý
ročník Školy žurnalistiky pre externých spolupracovníkov pre národnostné vysielanie,
bez ktorých malé vysielania nemôžu pripraviť kvalitný program. Tento ročník bol zameraný na rómskych novinárov, z desiatky zúčastnených polovica už teraz prispieva do
rómskych programov, ďalší sa pridajú v nasledujúcom období. Tento krok redakcie sa
ukázal ako prezieravý v príprave vlastných novinárskych rozhlasových kádrov, ktoré absentovali a ich absencia dlhé roky znamenala mantinel pre skvalitnenie rómskeho vysielania. Jedna z absolventiek tejto školy posilnila redakciu v Košiciach ako pracovníčka
na TPP, ostatní sú pravidelnými spolupracovníkmi Patrie v externom stave.
Pre málopočetné národnostné spoločenstvá (nemecké, české, poľské, chorvátske, bulharské, srbské) pripravila RNV a RMV publicistické magazínové formáty v pomere ich početnosti (ako to predpisuje Zákon o RTVS). Tieto vysielania nemajú ambíciu stať sa prvým
voleným rádiom a primárnym vysielaním, z dôvodu malej cieľovej skupiny fokusujú na
spolkový a kultúrny život daných národností s dôrazom na prechovávanie a kultivovanie
ich jazyka a kultúrnych tradícií. Vďaka chronickému nedostatku programových pracovníkov v týchto jazykoch musí Sekcia národnostného vysielania čeliť problémom so samotnou výrobou. Chorvátsky, český, nemecký a poľský program je stabilizovaný, srbský čiastočne, a bulharský musí programy definovať odznova a nájsť nového tvorcu, pretože v roku
2019 sa už nepodarilo odvysielať všetky plánované diely bulharského magazínu.
Najväčší kvalitatívny posun vo vysielaní pre národnosti v roku 2018 jednoznačne urobila Redakcia národnostného vysielania v Košiciach budovaním externých kapacít,
preformátovaním programov. Úpravou zvukovej grafiky a doplnením niektorých ešte
chýbajúcich žánrov (najmä pre mladých a deti) má RNV nábeh stať sa kvalitným poskytovateľom verejných obsahov pre národnosti.
Maďarská redakcia sa ukázala ako stabilná a zažila jeden z najúspešnejších rokov svojej
histórie aj v kvalite programu aj v číslach sledovanosti.

Televízne vysielanie
Televízne vysielanie pre národnosti v RTVS roky neprešlo potrebnými a dnes už neoddialiteľnými zmenami. Vysielanie televíznych formátov sa neprispôsobilo potrebám 21. storočia, formáty pre národnosti sú zastaralé, obsahovo málo pestré s malou výpovednou
hodnotou. Ak by sme chceli charakterizovať diváka našich programov pre národnosti
len na základe obsahu televíznych magazínov, tak by sme zistili, že divák je návštevník
vernisáží, divadiel, koncertov, odhaľuje sochy a pamätné tabule a podľa možností to robí
v kroji – teda je to človek skôr so skanzenu ako zo Slovenska, a v Sekcii národnostného
vysielania si uvedomujeme, že národnostný občan Slovenskej republiky taký nie je.
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Problém s televíznym vysielaním je dlhodobý. Na jednej strane rozvoj televíznych formátov je náročný na zdroje, ktoré roky chýbajú a na čo manažmenty i rady RTVS upozorňujú dlhodobo. Na strane druhej je to aj reálne chýbajúci vysielací čas, ktorý sa na
programovej službe Dvojka delí pre všetky menšinové, a teda nielen jazykovo menšinové programy. Každoročne v období veľkých športových podujatí vynecháva programing
časť národnostných programov, ktoré sú aj bez zmien v programe podreprezentované.
V druhom polroku bolo vysielanie pre národnosti stabilné a obsahovalo nasledovné
formáty:
Správy-Hírek – denný spravodajský formát v maďarčine, o ktorom je potrebné povedať,
že je výnimkou z charakteristiky z úvodu tejto časti správy. Denne obsahuje politické,
spoločenské aj kultúrne témy, veľmi jemne a pozorne roztrúsené po celom území Slovenska, kde cieľová skupina žije. Týmto prístupom redakcia národnostného vysielania
STV napĺňa veľmi dôležitý regionálny faktor televíznej tvorby.
Sme doma – Itthon vagyunk – maďarský magazín má tiež vybudovanú stabilnú sieť
dodávateľov, z celé južného Slovenska, a preto je pripravená na reformátovanie a obsahovú reformu maďarských programov, čo je úloha prvého polroku 2019. V súčasnosti je
maďarský magazín obsahovo tiež veľmi blízko k výlučne kultúrnemu magazínu, čím sa
blížime skanzenovému vysielaniu, čo nemôže byť úlohou verejného vysielateľa.
To isté je možné povedať o ostatných televíznych magazínoch so spoločným názvom
Sme doma (rómsky sa pripravuje ako objednávková výroba s postprodukciou v Bratislave a ostatné v štúdiu RTVS Košice s postprodukciou v Košicicach) s rozdieľom, že
v prípade ďalších 10-tich jazykov chýba vybudovaná sieť externých spolupracovníkov vo
významnejších aglomeráciách, kde žijú najmä Rusíni, Ukrajinci a tiež Rómovia. Rómsky
magazín sa podarilo vďaka spolupracujúcim externým kapacitám konečne rozprestrieť
regionálne na celé Slovensko (program dodáva jeden bratislavský a jeden prešovský
štáb, finalizuje sa v priestoroch bratislavskej výroby, ale spolupracujúci sú z viacerých
regiónov Slovenska).
Košická Redakcia národnostného vysielania STV pripravuje vysielanie pre desať národností, pričom moravský magazín sa pripravuje v českom a židovský v slovenskom jazyku.
Košické štúdio finalizuje aj srbské, bulharské a chorvátske magazíny, aj keď príslušníci
týchto menšín žijú pri Bratislave.
Televízny týždenný formát NÁRODNOSTNÉ SPRÁVY prináša viacjazyčné spravodajstvo o spolkových a kultúrnych aktivitách menšín. Pôvodne skvelý nápad viacjazyčného
formátu sa ukazuje ako program, ktorý nevytvára divácke návyky, veď dnešný televízny
divák nevyhľadáva desaťminútovú reláciu, v ktorej je on cieľovou skupinou asi v tretine
programu. Tento formát je však výborným nábehom na tzv. druhoplánovú funkciu národnostného vysielania, ktorej obsah je o národnostiach na Slovensku ale cieľovou skupinou by mohla byť väčšina – tento program môže po obnove prispieť aj k toľko žiadanej
funkcii inklúzie (k vládnemu programu inkluzívneho poznávania menšín väčšinou sa
RTVS pripojila v roku 2015).
Okrem cyklických relácií sa národnostné redakcie STV zúčastnili prípravy mimoriadnych, vopred neplánovaných národnostných programov. Štúdio RTVS Košice pripravilo záznam z jubilujúceho folklórneho festivalu v Gombasegu. Prešovský externý štáb
zabezpečil záznam jazzového koncertu zo série mimoriadnych relácií Redakcie národnostného vysielania Rádia Patria – jazzový rómsky koncert je pripravený na vysielanie začiatkom roka 2019. Prenosový štáb režiséra Františka Palondera pripravil záznam
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z 90. výročia maďarského vysielania a odvysielaný bol 16. decembra, v deň samotného výročia. Redakcia náboženského vysielania pripravila záznam maďarskej katolíckej
omše, ktorý bol odvysielaný v rámci cirkevných programov.
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ŠTÚDIO RTVS KOŠICE
Televízne vysielanie:
Štúdio RTVS Košice poskytovalo v roku 2018 redaktorom Sekcie spravodajstva a publicistiky, Sekcie športu a Sekcie národnostného vysielania kompletné zázemie pre dennú prácu vrátane priestorov, technického vybavenia a podpory.
Tím televíznej publicistiky Štúdia RTVS Košice pracoval v roku 2018 na príprave a realizácii relácií Ahoj Slovensko, Orientácie, (Ne)celebrity, Encyklopédia slovenských obcí.
Vyrobil 3 špeciálne publicistické formáty a zabezpečoval prípravu bohoslužieb.
Programový formát Ahoj Slovensko mal v roku 2018 60 vydaní, v ktorých sa odvysielalo
295 publicistických príspevkov od interných a externých publicistov. Súčasťou relácie
bola aj podpora a promovanie rozhlasových programov Zahrajte mi túto, Košický zlatý
poklad; podpora kampaní a programových projektov RTVS; programová podpora filmu
Backstage; podpora kampane RTVS „Sme naladení na slovenskú hudbu“ v televíznom
prostredí. Tím s internými kapacitami dramaturgicky aj obsahovo pripravil 10 vydaní relácie Orientácie. Ich bohatý obsah tvorili reportážne, publicistické a dokumentárne príspevky zachytávajúce aktuálny život všetkých konfesií na východe Slovenska. 21.5.2018
bolo odvysielané špeciálne májové vydanie venované jubilujúcej gréckokatolíckej cirkvi.
Tím obsahovo zabezpečil živé prenosy plánovaných 11 bohoslužieb a 2 mimoriadne náboženské prenosy (1.9.2018 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej z Košíc a 16.9.2018 Služby Božie spojené so spomienkou na
obete holokaustu a komunizmu – Deň zmierenia z Popradu). Tím ukončil výrobu 15 častí
(Ne)celebrít, 10 častí relácie Encyklopédia slovenských obcí (Lendak; Liptovská Teplička; Poproč; Belá nad Cirochou; Zborov; Jarabina, Olšavica, Lačnov, Lučivná, Brdárka).
Mimo plánovanej výroby na rok 2018 do vysielania pripravil: Kým je život, ostáva nádej II. - 26 - minútový dokument odvysielaný na Dvojke 15.9.2018; Stretnutie s hudbou
- 15 - minútový publicistický dokument k 50. temu výročiu existencie druhého najstaršieho hudobného telesa na Slovensku - Štátnej filharmónie Košice odvysielaný 9.1.2019
na Dvojke; Vladyka Ján Babjak SJ - medailón o životnej púti arcibiskupa prešovskej archieparchie a najvyššieho hierarchu – metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Jána Babjaka, odvysielaný v 13.1.2019 na Dvojke.
Tím Hudby a dramatických programov
Štúdia RTVS Košice pre Dvojku pripravil v
premiére 22 častí folklórnej hitparády Kapura; 2 časti detskej folklórnej hitparády
Kapurka; záznam galavečera Košičan roka
2017; záznam Koncertu Hallelujah z Prešova; záznam galavečera Zlatý Amos 2018;
6 záznamov programov a 2 priame prenosy z folklórneho festivalu Východná; 7
záznamov programov a 1 galaprogram z 53.
Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve; 3 záznamy programov a 1 galaprogram
z 53. Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe; hudobný dokument Košický zlatý
poklad 2018; záznam Vianočného benefičného koncertu U.S.Steel Košice a záznam
galavečera Vianočný koncert RTVS a Českého rozhlasu, ktorý bol spojený s krstom knihy bývalej rozhlasovej redaktorky pani Kataríny Čintalovej s názvom Svedectvá.
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Štúdio RTVS Košice zabezpečovalo výrobu relácie Kvarteto (magazín krajín V4). V rámci
hranej televíznej tvorby sa v štúdiu vyrábala cyklická relácia pre detského diváka Zázračný ateliér. Štúdio zabezpečovalo priame prenosy z bohoslužieb a športových podujatí; vysielanie Správ RTVS z regiónov; výrobu dabingu a ozvučovaných dokumentov.

Rozhlasové vysielanie:
Štúdio RTVS Košice poskytovalo redaktorom Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky a Sekcie národnostného vysielania kompletné zázemie pre dennú prácu, vrátane
priestorov, technického vybavenia a podpory.
Tím rozhlasovej publicistiky Štúdia RTVS Košice zabezpečoval autonómne vysielanie
Rádia Regina Východ, celoslovenské vysielanie Rádia Regina a participoval aj na vysielaní Rádia Slovensko.
Pre Rádio Regina Východ okrem bežného
plánovaného programu vyrobil päť priamych prenosov a šesť verejných nahrávok.
Vysielal naživo Magazín Rádia Regina Východ z lyžiarskeho strediska v Lučivnej
(23.2.), v ktorom priblížil lyžiarsku históriu
i šport na rekreačnej úrovni v podtatranskom regióne; zo svidníckeho skanzenu
(21.6.), v ktorom priblížil etnografickú expozíciu, historický a turistický potenciál podduklianského regiónu; z rekreačnej oblasti
Domaša (19.7.), ktorého cieľom bolo priblížiť
nádrž ako miesto nanovo sa rozbiehajúceho cestovného ruchu.
Priamy prenos z ľubovnianskeho skanzenu (21.8.) priblížil architektúru a zvykoslovie
v podtatranskom regióne. Posledným priamym prenosom bol prenos z vianočných trhov v Mozaike Vianoc v regióne zo Sabinova (19.12.). Verejné nahrávky relácie Zahrajte mi túto si na svojich výjazdoch do regiónu
našli svojich divákov. Tento rok bol prezentovaný folklór a ľudové tradície obcí na hraniciach historických regiónov: do archívu pribudli nahrávky zo Slanského Nového Mesta,
Nižnej Oľšavy a Víťaza a ďalších obcí.
Pri príležitosti MDŽ sa uskutočnilo po druhýkrát verejné čítanie ženských autoriek Ženy
sa čítajú.
V žatevnej sezóne vystriedal v utorok o 17:30 hod. duchovný magazín Božie mlyny magazín pre poľnohospodárov Roľnícka beseda a jeho vysielanie pokračovalo do konca
roka. Zároveň sa upravila štruktúra nedeľného rána, v ktorom sa reprízuje duchovný
magazín a magazín Kultúra 2018.
V roku 2018 boli spustené nové rubriky: rozhlasový blog Vlakotúra po východe s odkazom na zaujímavé miesta v regióne, ktoré sú dostupné železnicou; ranná rozcvička
Cvičíme s Reginou; jazykové okienko Hovoríme spisovne?; a rubrika k 100. výročiu ČSR
a ukončeniu I. svetovej vojny s názvom 1918.
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Letná štruktúra vysielania Rádia Regina Východ sa opierala o potreby poslucháčov počas prázdnin a dovoleniek. Prúdové vysielanie bolo v letnom období (počas júla a augusta) obohatené o moderátorské dvojice v rannom vysielaní (každý piatok). Ranné reprízy
relácie Zahrajte mi túto z predchádzajúceho dňa (v čase od 5:05 do 6:00) boli vysielané
od leta do konca roka. V súvislosti s podporou programu Čitáreň Rádia Regina Východ
počas dňa otvorených dverí, pripravil tím počas 10 letných týždňov pre poslucháčov týždennú súťaž pod názvom Knižný klub Rádia Regina Východ, založenú na čítaní kníh autorov a autoriek z východného Slovenska, ale aj svetovej beletrie. Počas leta každý piatok
predpoludním zreprízoval 7 najzaujímavejších fíčrov a publicistických pásiem.
Do letných vydaní relácie s ľudovou hudbou Zahrajte mi túto pripravil publicistický miniseriál o pútnických miestach na východnom Slovensku a zostrihy z verejných nahrávok relácie v regióne. Počas Folklórneho leta s Rádiom Regina v nej odvysielal pozvánky a reportáže z 8 folklórnych festivalov.
Výročie okupácie Československa na základe fotografickej výzvy Slovenského rozhlasu pre poslucháčov pripomenul prostredníctvom nahrávok ich rozprávania o tom, ako
fotografie vznikali. Zaznamenal ich pre Rádio Slovensko a 21. augusta odvysielal aj na
regionálnom okruhu.
Deň otvorených dverí Rádia Regina Východ
5.9.2018 mal rekordnú poslucháčsku návštevnosť. Program, súbežne prebiehajúci v rozhlasovom areáli a vysielaný na vlnách Rádia Regina Východ od 9.00 do 17.00, bol pripravený
v spolupráci s Tímom hudby a dramatických
programov. Postavený bol tradične na obľúbených programoch (Zahrajte mi túto, Koláč
Rádia Regina, Kvapka krvi s Rádiom Regina
Východ, Úsmevník), doplnených o relácie,
ktorých rubriky mali premiéru tento rok (Cvičíme s Reginou, 1918 a ďalšie).
V októbri tím nadviazal spoluprácu s regionálnym štúdiom Českého rozhlasu v Brne,
ktorej výsledkom bolo spoločné vysielanie
Magazínu Rádia Regina Východ v piatok 26.10.
2018 v podobe dvoch rádiomostov z oboch
štúdií. V Rádiu Regina Východ bolo odvysielaných niekoľko pásiem z českej produkcie
a počas dvoch týždňov, od 22.10. do 2.11., aj publicistické materiály tematicky spojené s výročiami Martinskej deklarácie, Česko-Slovenskom, či spoločnou rozhlasovou históriou.
Od novembra sa presunul do predpoludňajšieho slotu všetkých Regín aj Klub komunálnej politiky, a to na stredu od 10.10 do 11.00. Diskusia dostala v rámci hostí Magazínu Rádia Regina Východ adekvátnejší priestor. Tím participoval aj pri pokrytí komunálnych
volieb a príprave diskusií kandidátov na primátorov. Počas komunálnych volieb vyrobil
4 špeciálne vydania relácie Zvony nad krajinou o pamiatkach zapísaných do svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Úpravou prešlo aj vianočné vysielanie od začiatku decembra. Do vianočnej štruktúry tím pripravil 10 publicistických pásiem a fíčrov s vianočnou tematikou, z toho 3 do
spoločného programu Rádia Regina. Do prúdového vysielania pripravil publicistické
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pásma a fíčre (k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, k 70. výročiu Víťazného februára; tematické relácie k veľkonočným sviatkom a k 100. výročiu britského letectva Royal
Air Force o účasti českých a slovenských pilotov v II. svetovej vojne, o Pavlovi Petrovi Gojdičovi pri príležitosti výročia jeho narodenia, o blahoslavenej Anke Kolesárovej,
o šľachtických rodoch v Trebišove a ďalšie).
V najpočúvanejšej relácii Hudobné pozdravy bolo odvysielaných spolu 5 894 blahoželaní. Od 9.4.2018 tím pre Rádio Slovensko pripravoval raz do týždňa motoristický magazín Pozor, zákruta! a prispieval do kultúrneho magazínu Zrkadlenie.
Tím Hudby a dramatických programov Štúdia RTVS Košice zabezpečoval autorsky, redakčne, dramaturgicky a zároveň realizačne premiérové i reprízové umelecké programy pre programové služby: Rádio Regina, Rádio Regina Východ, Rádio Devín. Svojimi
programami sa podieľal aj na vysielaní programových služieb Rádio Litera a Rádio Junior.
Tím je prioritne zameraný na literárnu a dramatickú tvorbu od drobných literárnych
útvarov, cez poviedky, portréty, fíčre, až po rozhlasovú hru; spolupracuje s autormi, interpretmi, režisérmi, hudobníkmi a mnohými ďalšími kreatívnymi ľuďmi prevažne (ale
nielen) z východného Slovenska. Mapuje kultúrnu publicistiku v regióne a pripravuje
diskusné relácie o umení ako aj rozhlasové portréty venované osobnostiam (východného) Slovenska. Rovnako mapuje, zaznamenáva a vytvára priestor pre klasickú, alternatívnu a arteficiálnu hudobnú scénu v regióne v špecializovaných reláciách pre Rádio Devín. Tím pripravuje rozhlasové zábavníky ako verejné nahrávky so živou hudbou
a hosťom. Vedie detskú dramatickú družinu v Košiciach.
Pre Rádio Regina a Rádio Regina Východ pripravil premiérovo 30 častí dramatizovaných
poslucháčskych príbehov Rozhlasoví bakalári; 31 častí dramatizovaných historických
príbehov Príbeh pre toto miesto; päťminútovky Čítame s Rádiom Regina; 2 rozhlasové
fíčre (Cerkov story, Ako chutí ovca v žinčici); 12 vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník; dve rozhlasové hry (Obeť svätej čistoty - pri príležitosti blahoslavenia Anky Kolesárovej, pôvodnú rozhlasovú hru Jána Milčáka Vianočný peniaz), jednu rozprávkovú hru
s pesničkami (Rozprávkový raj) a Vianočný koncert RTVS a Českého rozhlasu.
Pre Rádio Devín pripravil premiérovo Zóny
prózy – pásma zo svetovej/slovenskej literatúry; relácie Ars litera; Literatúra faktu;
Ľudia, fakty, udalosti (profilové rozhovory
osobností regiónu s ukážkami z tvorby); Čítanie na pokračovanie – z domácej i svetovej literatúry; poetické päťminútovky Verše; Zónu
poézie (pásma poézie); päťminútovky z drobnej literárnej tvorby Odinakiaľ, Esej, Kľúčové
slová; Príbehy obrazov - pásma o dielach výtvarného umenia; diskusné relácie o umeleckej kritike Kritikon; špecializované hudobné
relácie Hudba mladých; špecializované hudobné relácie Musica et Labor; Rádio Devín
na cestách (moderovaný koncert so Štátnou
filharmóniou Košice). Tím každé dva týždne pripravoval kultúrno publicistické bloky
Ranné ladenie, Ladenie a hudobno-publicistický blok Ars Musica. Tím sa spolupodieľa
na dotváraní webovej stránky RTVS.
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Štúdio RTVS Košice zabezpečovalo rozhlasové prenosy z bohoslužieb a športových
podujatí, záznamy z koncertov a kultúrnych podujatí; bolo vyhlasovateľom a organizátorom 34.ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorá sa uskutočnila 20.11.
v košickom Kulturparku. Priamy prenos zo súťaže odvysielalo Rádio Slovensko.

V rámci investičných akcií bola v rozhlasovej časti zrealizovaná komplexná rekonštrukcia vysielacieho pracoviska R4/Š4 a v televíznej časti prebieha komplexná obnova administratívnej budovy.

Ocenenia
Literárny fond (10. 5. 2018 Bratislava)
Mimoriadnu cenu za novinársku tvorbu v roku 2017 v kategórii publicistika - rozhlas
získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Jana Pataráková za príspevok Vianoce s Majstrom Pavlom, odvysielaný na Rádiu Regina Východ.
Prémiu Literárneho fondu v kategórii publicistika - rozhlas získala redaktorka Štúdia
RTVS Košice Martina Bačová za príspevok Spravodliví z Bardejova, odvysielaný na Rádiu Regina Východ.
Autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017 – 23.ročník (28. 6. 2018)
V kategórii analytické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Michaela Slivková Kirňaková 1. miesto za príspevky odvysielané na Rádiu Regina Východ „15 rokov FS Svidníčanka, Cyrilské pamiatky,
Návraty Ladislava Grosmana“.
Čestné uznanie získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Veronika Slaninková za dobrú
autorskú prípravu štúdiových besied odvysielaných na Rádiu Regina Východ „Starostky
Mikroregiónu Čierna Hora a Rozhlasový potlach”.
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V kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia,
získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Ľuba Koľová 1. miesto za príspevok v Židovskom
magazíne odvysielanom na Dvojke „Svetlo porozumenia”.
V kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia,
získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová 1. miesto za príspevok v cykle „Necelebrity” a za príspevok „Zo Zemplína k pápežovi”.
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ŠTÚDIO RTVS BANSKÁ BYSTRICA
Medzi hlavné činnosti, definované zákonom NR SR č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska, patrí okrem iného i zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií. Jedným z nich je Štúdio Rozhlasu a televízie
Slovenska v Banskej Bystrici. Ako vyplýva z Organizačného poriadku RTVS, regionálne
štúdiá sú útvarmi, ktoré vykonávajú súbor činností prierezového charakteru v regiónoch, spolupracujú so sekciami, s programovými službami a s odbormi. Štúdio Banská
Bystrica riadi a za jeho prácu zodpovedá výkonný riaditeľ Štúdia Banská Bystrica, ktorý
je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi RTVS. Výkonný riaditeľ organizuje, koordinuje, riadi a usmerňuje finančno-ekonomické a výrobné procesy a výkony súvisiace
s činnosťou štúdia. Zodpovedá za dodržiavanie záväzných ekonomických ukazovateľov
príslušnej kapitoly schváleného rozpočtu RTVS na rozpočtový rok. Činnosti štúdia v oblasti programu, špecializované činnosti v oblasti administratívy, ekonomiky a techniky
sú metodicky riadené riaditeľmi príslušných sekcií a vedúcimi odborov RTVS.

Televízna výroba (aktuálna publicistika, dokumenty, priame prenosy)
V roku 2018 sme v banskobystrickom štúdiu
RTVS pokračovali v tvorbe cyklických publicistických magazínov, ktoré sa vysielajú na
Dvojke spravidla s týždennou periodicitou.
Relácia Televíkend – inšpirovaný Slovenskom dosahuje v posledných rokoch kontinuálny nárast sledovanosti. Permanentnú
pozornosť v nej venujeme aktívnemu tráveniu voľného času na Slovensku, predovšetkým v prírode. K najúspešnejším projektom banskobystrického štúdia už roky
patrí relácia Farmárska revue (obr.), ktorá
sa dlhodobo pohybuje v čase vysielania
v prvej trojke najsledovanejších relácií
Dvojky. V poslednom čase relácia atakuje
svoje historické rekordy od začiatku vysielania. V uvedenom období sa realizoval aj
priamy prenos Farmárskej revue špeciál
z obce Bzovík, ktorý mal mimoriadnu stopáž – 40 minút. Toto vydanie si v priamom
prenose pozrelo 90 tisíc divákov. Aj v roku 2018 sa na obrazovkách pokračovalo v relácii
„Ahoj Slovensko“ - relácia zameraná na región a dianie v ňom. Štúdio realizovalo aj náročný cyklus Kalendár zvykov s podtitulom „Jarmoky“ - film o jarmokoch, predstavujúci
bohatú históriu, je v značnej miere zameraný na tradičný Radvanský jarmok v Banskej
Bystrici. Štúdio sa výrazne spolupodieľalo na tvorbe príspevkov do relácie Slovensko v obrazoch a od roku 2018 aj na relácii Občan za dverami. Banskobystrické štúdio
odvysielalo aj reláciu Európa v obrazoch (obr.), v ktorej mapuje zaujímavosti z dielne
domácej, ale i európskej publicisticko-spravodajskej tvorby. Tvorba dokumentárnych
filmov pri príležitosti jubilea vpádu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Dokumenty
boli odvysielané koncom augusta na Dvojke v bloku venovanom tomuto jubileu. Oba filmy vznikli vo vlastnej réžii banskobystrického štúdia. „Vlny slobody“ na ploche takmer
30 minút vyrozprávajú príbeh banskobystrického štúdia Československého rozhlasu
počas prvých hodín okupácie (obr.).
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O okupácii vojskami Varšavskej zmluvy
mesta Sliač až po ich odchod z našej krajiny hovorí dokumentárny film „Sliač v bratskom zovretí“. Aj ten na dĺžke takmer 30 minút mapuje samotnú okupáciu, život, ale
i starosti obyvateľov mesta Sliač a blízkeho okolia no nie len počas ranných hodín
okupácie, ale až po jej ukončenie. Film mapuje dopad ekonomický, sociálny, ale i environmentálny na mesto a jeho obyvateľov.
Náročný proces výroby korunujú unikátne
zábery, ktoré ešte nikdy nevzhliadlo oko diváka, a banskobystrickí tvorcovia ich ako jediní prinášajú na obrazovky.
Zároveň sme uskutočnili výroby pre cykly Encyklopédia slovenských obcí: Šumiac, Poproč, Svätý Kríž, Heľpa, Medzibrod, Koš, Horná Maríková. Vyrobili sme 15 častí cyklu
(Ne)celebrity. Relácia Extrémne v horách (celkovo sme pripravili 12 častí) prešla v ostatnom období dramatickými zmenami: od obsahu, obrazového a strihového spracovania, až po grafiku – to všetko v dynamickom prevedení, aké sa očakáva od modernej
televíznej produkcie. Relácia tak reaguje na cieľovú divácku skupinu z radov mladších
divákov, obdivujúcich adrenalínové športové výkony v horskom prostredí.
Štúdio sa tiež podieľalo na priamych prenosoch bohoslužieb: napr. Ordinácia evanjelických novokňazov z Banskej Bystrice – Radvane, Slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Služby Božie na Pamiatku reformácie z Príboviec, Služby Božie na 1. adventnú nedeľu z Veľkého Krtíša, Slávnostné Služby Božie na
1. sviatok vianočný, športové prenosy: hokej, futbal, basketbal. Iné: produkčné zastrešenie BB, zvuková a kameramanská výpomoc: 2 prenosy – volebné štúdio pred komunálnymi voľbami (ZA, BB). Zaznamenali sme výrazný nárast spravodajských príspevkov.
Pokiaľ ide o záznamovú výrobu, pripravili sme jeden galaprogram a šesť zostrihov z FSP
v Detve (stopáž v priemere 70 min.). Nemožno opomenúť ani pravidelné športové príspevky a telemosty do večerných Správ a komentárov, či Festivalové minúty z podujatia
Bábkarská Bystrica. Poskytujeme tiež súčinnosť pri tvorbe ďalších programov pre Centrum spravodajstva, alebo pre redakciu národnostného vysielania z RTVS Košice.
Výroba dabingu v štúdiu RTVS Banská Bystrica v roku 2018
Názov
54 hodín
Moja krv
Vraždy v Bastii
Vraždy vo Fresange
Vraždy v Martigues
Vraždy v Hossegore
Vraždy v Sarlate
Vraždy v Saint-Paul de Vince
Projekt nacistická strana
Pozvánka do tanca
Svadba nie je pre zbabelcov
Apropo šťastie
Sumár:

Počet častí
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1

Celková minutáž
178
91´
89´
87´
89´
91´
93´
92´
315´
114´
89´
89´

18

1.417´

Kategória
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Dokument
Hraný film
Hraný film
Hraný film
Dokumenty: 315´
Hrané filmy: 1156´
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RÁDIO REGINA
K dvadsiatemu piatemu výročiu slovenskej
štátnosti sme na Rádiu Regina Stred odvysielali cyklus publicistických príspevkov
25 rokov SR a stredné Slovensko a fíčer
25 rokov samostatnosti. V marci sme sa
opäť zapojili do projektu Noc s Andersenom. S dobrovoľníčkami Julianou Holosovou a Vierou Valentovou, ktoré pracovali
s deťmi v Ugande a v Nepále, sme hovorili
o tom, čo pre tamojšie deti znamená rozprávka, aké tam má podoby. Už tradične, v rámci Noci s Andersenom sme sa spojili i so štúdiom Českého rozhlasu v Prahe.
K veľkonočnému obdobiu sme pripravili seriál Krížová cesta. Na Veľký piatok vysielaniu
dominoval fíčer Démon. Bezcitný zabijak, ktorý ničí vzťahy, rodiny, ľudskú dôstojnosť
a nezastaví sa pred ničím. Emotívne sme priblížili osudy tých, ktorým sa z osídel alkoholu a drog podarilo utiecť. Na Veľkonočný pondelok sme sa vydali Po stopách J.D. Matejovie. Fíčer hovoril o jeho zásluhe v súvislosti s umelým zalesňovaním, či spúšťaním
dreva rigolmi z ťažko prístupných porastov a pod. Májová premiéra fíčra V Epicentre
lásky s Jurajom Sarvašom predstavila Epicentrum Lásky v Banskej Štiavnici - zážitkovú expozíciu v dome Márie Pischlovej, ktorá inšpirovala Andreja Sládkoviča k napísaniu najdlhšej ľúbostnej básne. Folklórne leto na Rádiu Regina Stred otvoril priamy
prenos z Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe. Venovaný bol zápisu horehronského viachlasného spevu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva ľudstva UNESCO. Ďalší sme zrealizovali z najväčšieho folklórneho festivalu
vo Východnej (obr.). V letnom období dominovalo Folklórne leto. V rámci výročia najstaršieho vozového sprievodu ako súčasti folklórnych slávností sme pripravili premiéru
relácie pre folkloristov Studnička - 50. výročie konského vozového sprievodu a Jánošíkove dni v Terchovej.
K letu patrí premiéra fíčra Med náš každodenný. Ďalšou
letnou premiérou bolo uvedenie relácie Liptovom na bicykli. V auguste sme do vysielania zaradili fíčer Dvadsaťtri liet s nimi. V auguste zaujal i cyklus publicistických príspevkov pod názvom Banskobystrický august
1968. Publicistické príspevky k 50. výročiu vpádu vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa priblížili súvislosti pred 21. augustom 1968, počas neho a po ňom v Banskej Bystrici. Respondenti priblížili dianie v tamojšom
štúdiu Československého rozhlasu. Posledné dva diely
cyklu boli venované súčasnému pohľadu na augustové
udalosti a okupáciu. Aktérom banskobystrického vysielania z roku 1968 je venovaná pamätná tabuľa, ktorú
sme odhalili na priečelí budovy 21.8.2018 (na obr.).
Pri príležitosti osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (28. - 29. august 2018) v Banskej Bystrici sme tri hodiny naživo vysielali z miesta osláv, z areálu
Múzea SNP.
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Jeseň na RRS otvoril priamy prenos programu Hory
a rozhlas (obr.). Od 9,05 do 12,00 hod. sme vysielali zo
Snilovského sedla Krivánskej Malej Fatry. Prostredníctvom reportáží a hostí pri mikrofóne sme poslucháčom
Rádia Slovensko (relácia Rádiovíkend) a Rádia Regina
Stred (relácia Štvorlístok) predstavili túto atraktívnu
turistickú lokalitu a ľudí, ktorí tam pôsobia. Ďalšou septembrovou premiérou bola relácia Patrónka Slovenska.
Jeseň priniesla i premiéru fíčra Prvá. Predstavuje návrat
k záveru prvej svetovej vojny, ale zároveň k vzniku prvej
Československej republiky. Obsah ponúka v jednej rovine unikátne zápisky z denníka vojaka S. Činčuráka, ktoré
spísal na bojiskách prvej svetovej vojny. Stému výročie
prvej Československej republiky sa venoval fíčer Dva
národy, jedna republika. Čo prvá republika priniesla
obyvateľom stredného Slovenska? Ďalším počinom
k tomuto významnému výročiu bolo zmapovanie pôsobenia T. G. Masaryka v turčianskej obci Bystrička. Ďalším mimoriadnym počinom k výročiu bolo spoločné vysielanie
Rádia Regina Stred a ČRo Ostrava Spolu. Počas troch hodín sme v reportážach predstavili miesta v regióne, ktoré zostali príťažlivé pre oba národy, zaznievali spomienky
na život v spoločnom štáte, pozdravy poslucháčov, česko-slovenská hudba. Príbehy
z obdobia 1. Československej republiky – cyklus rôznych príbehov z obdobia prvej republiky hovoril o živote českých umelcov a žandárov, ktorí pôsobili a boli nápomocní na
slovenskom území. Poslednou premiérou k výročiu bolo odvysielanie fíčra České stopy
v slovenských Vysokých Tatrách. Na výročie prijatia Martinskej deklarácie sme sa hlásili do vysielania naživo priamo z Martina a pripomenuli sme udalosti jej vzniku. Zaujala
novembrová premiéra relácie Rozsvietili v nás slová. Mozaika návratov k životu, dielu
myšlienkam literárnych osobností, ktorých okrúhle výročia narodenia či úmrtia sme
si pripomenuli v roku 2018 (P. Dobšinský, M. Rázus, Š. Žáry, M. Kukučín a M. Rúfus).
Rádio Regina Stred i tento rok zrealizovalo verejnú rozhlasovú nahrávku programu Rádio Regina u vás (obr.). V novembri
sa redaktori, moderátori a ich hostia stretli
v Kultúrnom centre v Detve. Diváci, ktorí zaplnili sálu, spoznali tváre hlasov rozhlasu,
poslucháči v následnom zostrihu z programu zaujímavé osobnosti kraja pod Poľanou. Vo vianočnom vysielaní rezonovali
i československé Vianoce. Nechýbali známe hlasy vianočnej klasiky ani súčasní reprezentanti oboch národov a ich rozprávanie
o tradíciách, hodnotách. S vianočnou atmosférou sme sa naživo prihlásili z kostolov, hovorili sme o vianočných pozdravoch kedysi a dnes, pýtali sme sa, kam vedú kroky poslucháčov na Vianoce. K Vianociam v rozhlase patrili premiéry: Šťastné a veselé bez ŠTB.
Rozhovor s dcérou Hany Ponickej Luciou Žáryovou. Dcéra rozpráva najmä o vianočných
chvíľach svojej mamy, ktorá bola dlho prenasledovaná ŠTB a neraz od tajnej služby nemala pokoj ani cez vianočné obdobie. Momenty radosti zo života striedajú vypäté situácie, v ktorých režim nedbal na ľudské práva a význam osobnosti Hany Ponickej. Na
káve v Národnom dome 2: v Národnom dome v Banskej Bystrici sa stretávali významné
osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Spomínali sme na ne pri „druhej“ káve
s hercom Jurajom Sarvašom. Zazneli spomienky na Štefana Babjaka, Mikuláša Kováča,
Betu Poničanovú, Emila Filla, Antona Anderleho, Svetozára Stračinu.
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V rámci predvolebného vysielania sme odvysielali šesť častí Klubu komunálnej politiky s kandidátmi vo vybraných okresných
mestách stredného Slovenska.
V roku 2018 sme v rámci prúdového vysielania Rádia Regina Stred odvysielali 4 191
publicistických príspevkov.

Literárno-dramatická tvorba
Tím hudby a dramatických programov pracoval sa v roku 2018 okrem tradičných cyklov
prezentoval vo vysielaní aj novými formátmi: V cykle Literatúra faktu sme ponúkli čítanie
z knihy Miloša Mareka: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Tím sa prezentoval
aj v širokom spektre zväčša literárnych formátov ako Odinakiaľ, Esej/Recenzia, Poézia
mesta, Ars Litera, Čítanie na pokračovavnie – na Rádiu Devín. Z mimoriadnych podujatí
je potrebné spomenúť verejnú nahrávku z cyklu Rádio Devín na cestách. Tím hudby
a dramatických programov v roku 2018 úspešne pokračoval v projekte Čudnopis. V štyroch ročníkoch sme ponúkli už viac ako 200 vysvetlení pôvodu názvu obcí. V ostatných
dvoch rokoch sa snažíme o rozširovanie záberu o názvy z krajov, ktoré sú v dosahu vysielania Rádia Regina Stred (Považie, Horná Nitra, Spiš, Gemer, Poiplie). Po spustení
repríz na dennej báze získal cyklus množstvo poslucháčov, ktorí ho v nedeľnom premiérovom termíne nepočúvali. O počúvanosti svedčia aj reakcie na cyklus Krajina kníh /aj
z radov odbornej verejnosti, či samotných autorov/. Realizáciu sa snažíme oživiť novými
autormi, témami, žánrami aj spracovaním. Za zmienku stojí aj pokračovanie zábavného
cyklu Sobotník. Nasadením strihového cyklu Výlomky zo Sobotníka sme sa snažili oživiť predvíkendové vysielanie a zároveň upozorniť na vysielanie sobotných zábavníkov.
V roku 2018 sme pripravili 5 častí cyklu Ako to bolo ďalej. Spomeňme napr. umelecké
spracovanie interpretácií klasických literárnych textov: Walden /Henry Thoreau – Tomáš Hučko/, My, prebudení /M. Kukučín – Michaela Rosová/ a Antigona /Sofokles Alexandra Salmela/. Overený formát s novými impulzmi. Do vysielania sme pripravili
aj dva fíčre do mimoriadnych štruktúr. V novembrovom termíne /17.11./ umelecko–dokumentárne pásmo Zuzany Galkovej Svet stvorený fixkami, v decembrovom termíne
/26.12./ sme ponúkli poslucháčom rozprávanie s názvom Z rodinnej pokladnice.

V roku 2018 sme realizovali tri rozhlasové hry.
Rozhlasové hry pre dospelých:
Ján Mikuš: Pád noci /premiéra: október 2018/
Dramaturgia: M. Danadová, réžia: Ján Mikuš
Rekonštrukcia skutočného príbehu kozmonauta, ktorý po návrate trpí depresiami. V realizácii sme si vyskúšali improvizované dialógy v širšom hereckom obsadení.
Iveta Horváthová: Ôsme dvere /premiéra: november 2018/
Dramaturgia: E. Tomajko, réžia: Vladimír Kivader.
Mozaika o tom, ako sa veľké dejiny podpisujú na osudoch obyčajných ľudí, ako sa vkrádajú do rodín a ako ich zasahujú aj po rokoch. Leitmotívom je pritom náhodná /či zámerná/ práca s tajomnými osmičkami. /Pripravené v plánovanom „osmičkovom“ cykle
dramatických opusov/.

144

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

Rozhlasová hra pre celú rodinu:
Ján Mikuš: Expedícia Salamander
Dramaturgia: E. Tomajko, hud. redaktor:
Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia: Ján Mikuš. Po príbehu rozhlasovej hry
Expedícia Človečia hlava /2017/ sme sa
rozhodli staviť na detského hrdinu. Z modelu sme takmer vylúčili dospelých, deti
a „násťročných“ sme nechali zažívať skutočné dobrodružstvá v magickej Banskej Štiavnici a jej podzemí. Inšpirácia Foglarovými
Rýchlymi šípmi sa zaprieť nedá. Pozitívne hodnotíme spoluprácu s detským hercom,
vklad hudobného redaktora Jána Fialu, majstrovskú prácu zvukára pri priestorovej
realizácii a réžijný prístup, založený na hravosti.

Hudobné a hudobno–slovné relácie
V oblasti vážnej hudby sme sa okrem mapovania hudobného života v Banskej Bystrici
a na strednom Slovensku (red. Ľ. Kovačech) venovali v cykloch Musica vocalis a Hudba
mladých aj nahrávkam inštrumentálnej a zborovej hudby (festival Alegretto Žilina,
Detský spevácky zbor). Okrem toho sme sa podieľali na príprave a vysielaní cyklov Ars
musica, Prelúdium a ďalších podľa požiadaviek Bratislavy dramaturgie a Centra hudby
a špecializovaných programov. V rámci Roku slovenskej zborovej hudby sme nahrali
koncert Zborová pieseň v srdci Slovenska v Cikkerovej sieni banskobystrickej historickej radnice. Odvysielali sme ho v septembrovom vydaní relácie Musica vocalis. V cykle
Hudba mladých Rádia Devín sme ponúkli poslucháčom v premiére zostrih koncertu
poslucháčov slovenských a českých stredných a vysokých umeleckých škôl. Koncert
k 100. výročiu vzniku Československej republiky sa uskutočnil 29. októbra 2018 v Cikkerovej sieni banskobystrickej historickej radnice. Zaznela na ňom aj svetová premiéra
skladby mladého slovenského skladateľa Pavla Béreša z Konzervatória J. L. Bellu.
Na jeseň sa uskutočnila verejná nahrávka relácie Kapela, hraj!. Zaznamenali sme koncert banskobystrickej dychovej hudby Selčianka – kapely, ktorá nahrávala v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu v rámci jeho prvovýroby – od roku 1978 do 90. rokov – pravidelne. V novembri sme boli organizátorom a nahrali sme koncert venovaný životnému
jubileu opernej speváčky a vokálnej pedagogičky Boženy Fresserovej, ktorá stála
pri vzniku Konzervatória J. L. Bellu i Akadémie umení v Banskej Bystrici.
V oblasti ľudovej hudby a folklóru /red.
M. Kubandová/ sme pripravili: verejnú nahrávku folklórného koncertu Hrajteže mi,
hrajte, venovaného životnému jubileu folkloristu Igora Kovačoviča s účinkujúcimi –
FS Partizán, folklórnymi skupinami z Heľpy,
Východnej, Čierneho Balogu, Hrušov,
Chrenovca–Brusna, Kokavy nad Rimavicou,
ĽH Jara Hazlingera a rozkazovačmi z Detvy.
V cykle Hudobné dedičstvo sme pokračovali v mapovaní súčasnej generácie výrobcov ľudových hudobných nástrojov a inštrumentalistov z ďalších regiónov. Dňa 2.8.2018 sme pripravili priamy prenos komorného
programu pod názvom „Jánošík – príbeh živej legendy...“, uvedeného pri príležitosti
330. výročia narodenia Juraja Jánošíka v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu
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Jánošíkove dni v Terchovej. Verejná nahrávka folklórneho koncertu speváka ľudových
piesní z Horehronia – Jána Ambróza sa uskutočnila 26.8.2018 v Robotníckom dome
v B. Bystrici pri príležitosti jeho životného jubilea – 70 rokov. 19.10.2019 sa uskutočnila
verejná nahrávka folklórneho koncertu Hrajteže mi, hrajte, s podtitulom „Spod Poľany a Kysúc“, venovaná životným jubileám dvoch výrazných interpretačných osobností
zo stredného Slovenska - speváčke kysuckých ľudových piesní Helene Zahradníkovej
(na obr. vyššie) pri príležitosti 70 narodením a spevákovi podpolianskych piesní Milanovi Križovi pri príležitosti 90. narodenín. Program dokumentoval spoluprácu oboch
protagonistov s banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. 14.12.2019 – Verejná nahrávka vianočného koncertu pod názvom „Keď tá jasná hviezda...“ ponúkla pestrú mozaiku kolied, vianočných piesní a vinšov nielen z rázovitých oblastí stredného Slovenska
– z Kysúc, Horehronia Oravy, Novohradu a Podpoľania, ale keďže sme v tomto roku
oslávili 100. výročie založenia Československej republiky, pozvali sme aj hostí aj z Moravy - Horňácku cimbalovú muziku Petra Mičku. Zostrih z koncertu sme na Rádiu Regina odvysielali na Štedrý deň. Odvysielali sme tiež premiéry cyklu Hudobné dedičstvo
a Klenotnica ľudovej hudby.
Mimoriadnou udalosťou bolo uvedenie do
života CD albumu Milana Križa „Poľana,
krajina môjho srdca ...“ z produkcie Vydavateľstva RTVS v otváracom programe
Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
/6. 7.2018/, pri príležitosti životného jubilea
popredného a výnimočného interpreta ľudových piesní z Podpoľania - Milana Križa
(obr.).
Hudobní redaktori sa okrem hudobnej dramaturgia literárnych a dramatických relácií
/J. Fiala/ a tiež prúdového vysielania venujú aj výberu hudby pre ozvučovanie televíznej
publicistiky a dokumentaristiky. /red. M. Holeková a J. Fiala/ Podarilo sa nám opäť rozšíriť portfólio hranej hudby a osviežiť databázu používaných pesničiek. Aj v roku 2018 sa
nám podarilo dodržiavať literu zákona o použití slovenskej a novej hudby vo vysielaní.
Dňa 14. júna 2018 sme pre zamestnancov
RTVS, ako aj pre našich priaznivcov v spolupráci s banskobystrickou pobočkou Národnej transfúznej služby pripravili ďalšie zo
série podujatí Daruj krv s RTVS.

Ocenenia
Prémie Literárneho fondu za novinársku tvorbu
Sylvia Hoffmannová – relácia „Portréty“: Ľubomír Rybanský
Katarína Kovačechová – relácia „S Jurajom Sarvašom na káve v banskobystrickom Národnom dome“
Egon Tomajko – fíčer „Na Vianoce nemám čas“
E. Tomajko získal prémiu Literárneho fondu za dramaturgiu relácie z cyklu Ako to bolo
ďalej /Peter Krištúfek: Drak sa opäť vracia, r. 2017/
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SEKCIE SPRAVODAJSTVA A PUBLICISTIKY RTVS
ODBOR TELEVÍZNEHO SPRAVODAJSTVA
A AKTUÁLNEJ PUBLICISTIKY
ROK 2018
Najdôležitejšie vnútropolitické udalosti a mimoriadne relácie:
Najvýznamnejšou udalosťou roka 2018 pre spravodajstvo ako rozhlasu, tak i televízie,
z hľadiska spoločenského aj z hľadiska politických dôsledkov, bola vražda novinára
Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. V spravodajských reláciách sme
sa téme venovali prioritne zo všetkých uhlov pohľadu. Zároveň sme odvysielali desiatky
živých vstupov z protestných zhromaždení na západnom, strednom i východnom Slovensku. Udalosť mala dôsledky na politické reálie a zmeny na postoch nielen premiéra,
ale i ministra vnútra, vo vedení prokuratúry i polície. V tejto súvislosti sme naživo vysielali viaceré mimoriadne príhovory najvyšších ústavných činiteľov: Správu prezidenta
Andreja Kisku o stave republiky, príhovory predsedu NR SR Andreja Danka, predsedu
vlády SR Róberta Fica i jeho nástupcu Petra Pellegriniho.
25. výročie samostatnosti Slovenskej republiky
Od 1. januára sme si pripomínali v našom spravodajskom vysielaní a hodnotili 25 rokov
našej štátnosti. Okrem vystúpení prezidenta a premiéra sme k téme priniesli viacero samostatných a mimoriadnych programov.
V rámci verejnej služby občanom sme priniesli i viaceré mimoriadne priame prenosy:
• Udeľovanie štátnych vyznamenaní v bratislavskej Redute (1.1. 2018)
• Deň Ústavy Slovenskej republiky – mimoriadna diskusná relácia prenášaná aj do SRo
• 75. výročie SNP
Divákom sme ponúkli priamy prenos z osláv Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vrátane živých vstupov do hlavnej spravodajskej relácie.
50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy
Mimoriadny obsah aj formu malo vysielanie Ranných správ 21. augusta s dvomi moderátormi. Bolo monotematické s rozhovormi s historikmi a väčším počtom živých vstupov. V príhovore sa k výročiu vyjadril prezident republiky Andrej Kiska a v spravodajských reláciách najvyšší ústavní činitelia.
100 rokov od skončenia 1. svetovej vojny a oslavy v Paríži so živými vstupmi
100 rokov od vzniku Československa
Mapovali sme oslavy 100. výročia vzniku Československa 27. a 28.10. v Prahe. V súvislosti
so 100. výročím vzniku ČSR sme odvysielali i špeciálne vydanie O 5minút 12 s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi SR.
100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa v Martine
Zabezpečili sme priamy prenos z osláv 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského
národa v Martine. Z tohto podujatia sme pripravili reportáž s vyjadreniami ústavných
činiteľov k výročiu a živé vstupy z večerného galaprogramu. Taktiež sme pripomenuli
historický kontext celej udalosti v deň štátneho sviatku – 30. októbra. V tejto súvislosti
sme niekoľko dní pripomínali historické udalosti súvisiace so vznikom Československa
z roku 1918.
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Posledná rozlúčka s Mariánom Labudom v novej budove SND (12. 1. 2018)
Relácie Sobotne dialógy z SRo sme začali naživo prenášať aj cez web RTVS (od
apríla 2018)
Slovak press photo – galavečer – 13. 10. 2018 – záznam z udeľovania prestížnych
ocenení

Komunálne voľby 2018
Top témou jesene, ktorej sa spravodajstvo kontinuálne venovalo takmer dva mesiace
boli voľby do orgánov samosprávy obcí. V októbri a novembri (22. 10. – 5. 11. 2018) sme
naživo odvysielali sériu 8 predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov krajských
miest v televízii, rozhlase i na internete. Projekt diskusií - Komunálne voľby 2018 – predstavil televíznym divákom i rozhlasovým poslucháčom 60 kandidátov na primátorov
krajských miest. Koncesionárom poslúžil i náš špeciálny osvetovo didaktický seriál
- Komunálne voľby 2018 – ktorý každodenne informoval divákov nielen o zmysle, význame, ale i technických podmienkach pre volených i voličov. V deň volieb, v sobotu,
sme počas hlasovania odvysielali 3 vydania mimoriadnych správ. Na druhý deň po voľbách sme priniesli dve mimoriadne relácie ráno a v rámci relácie O 5 minút 12 sme už
vstupovali s kompletnými výsledkami volieb, reakciami zvolených primátorov krajských
miest, hodnoteniami politológov, ale aj zástupcov politických strán. Predvolebné, volebné i povolebné vysielanie bolo príkladom synergie všetkých redaktorov televízneho
aj rozhlasového spravodajstva RTVS po celom Slovensku.
Ďalšie významné témy a udalosti spracované v spravodajských aj diskusných formátoch:
• ohlasovanie kandidatúry viacerých uchádzačov o post prezidenta SR,
• protesty Za slušné Slovensko,
• transformácia Slovenskej akadémie vied,
• povodne a kalamity vo Vysokých Tatrách,
• monitorovanie návštevy poslancov EP v rezorte pôdohospodárstva (prideľovanie
eurodotácií)
• stretnutia prezidentov, predsedov parlamentov V4,
• 30. výročie Sviečkovej manifestácie
• 70 rokov od nastolenia totalitného komunistického režimu
• 100 rokov od skončenia 1. svetovej vojny a oslavy v Paríži so živými vstupmi,
• globálny kompakt OSN o migrácii a rozhodnutie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka o odstúpení,
• návšteva francúzskeho prezidenta E. Macrona v SR a mimoriadne vysielanie so živými vstupmi,
• 29. výročie Nežnej revolúcie z Bratislavy i Prahy,
• návrh budúcoročného štátneho rozpočtu,
• pokusy o odvolávanie predsedu parlamentu A. Danka v súvislosti s jeho rigoróznou
prácou,
• zavedenie odvodu obchodným reťazcom.
Z kriminálnych tém spravodajstvo RTVS zaznamenalo ako prvé:
• prepisovanie majetku Ladislava Bašternáka, ktoré od nás prevzali takmer všetky
médiá,
• spor Silvie Volzovej s bývalým riaditeľom TV Markíza a bývalým ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom.
Pokrývanie významných udalostí zo zahraničia:
• vyjednávania o zmluve Európskej únie so Spojeným kráľovstvom o odchode z EÚ
a živé vstupy spravodajkyne v Londýne o procese schvaľovania dohody v britskom
parlamente,
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rokovaniam Európskeho parlamentu v Štrasburgu sprostredkované našim bruselským Spravodajcom,
Mimoriadne správy aj Správy a komentáre zo schôdzky roka prezidentov USA a Ruska v Helsinkách,
masové protesty tzv. žltých viest vo Francúzsku a živé vstupy z nich,
protivládne protesty v Budapešti a živé vstupy našej vyslanej redaktorky,
prostredníctvom vyslaného redaktora sme pokrývali aj nehodu zrútenia časti mosta
v Janove, ktorá si vyžiadala desiatky mŕtvych a zranených,
významnejší priestor sme vyčlenili i samitu USA a Severnej Kórey, prezidentským
voľbám v Rusku, parlamentným voľbám v Turecku, Maďarsku i Slovinsku,
venovali sme sa dopadom zavedenia ciel zo strany USA na dovoz ocele ako aj odvetným opatreniam zo strany EÚ na tento krok,
sporu medzi Ruskom a Ukrajinou v Kerčskom prielive,
prostredníctvom našej pražskej spravodajkyne sme mapovali kauzu českého premiéra A. Babiša.

Televízne spravodajstvo RTVS prinieslo dva koncoročné špeciály:
• Slovensko v roku 2018 – moderovaná sumárna relácia domácich top udalostí uplynulého roka
• Svet v roku 2018 – moderovaná sumárna relácia top udalostí uplynulého roka zo
zahraničia
V rámci vysielania cyklu Festivalové minúty na Dvojke pripravilo televízne spravodajstvo RTVS pre divákov v roku 2018 spolu 40 epizód zo siedmich slovenských festivalov:
16.6.2018 – 24.6.2018 Art film festu v Košiciach (5 epizód x 5 minút),
6.7.2018 – 8.7.2018 Pohoda Festival 2018 (3 epizódy x 5 minút),
12.9.2018 – 17.9.2018 Festivalové minúty: Cinematik (6 epizód x 5 minút),
30.9.2018 – 15.10.2018 Festivalové minúty: BHS (7 epizód x 5 minút),
9.10.2018 – 13.10.2018 Festivalové minúty: BAB 2018 (5 epizód x 5 minút),
6.10.2018 – 10.10.2018 Festivalové minúty: Bábkarská Bystrica (5 epizód x 5 minút),
11.10.2018 – 15.10.2018 Festivalové minúty: Horský film (5 epizód x 5 minút),
30.11.2018 – 3.12.20018 Festivalové minúty: MFF Bratislava (4 epizódy x 5 minút).

SPOLUPRÁCA S EBU
Do Európskej vysielacej siete (EBU) sme od januára 2018 do decembra 2018 poslali 226 príspevkov vrátane živých prenosov, ktoré sme trasovali do Ženevy zo všetkých vyžiadaných
významných udalostí na Slovensku. V októbri sme privítali v RTVS najvyšších predstaviteľov
Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá združuje 120 verejnoprávnych rozhlasových a televíznych organizácií z 56 krajín Európy. Spolupráca s EBU aj vnímanie Slovenskej televízie
v európskom mediálnom priestore sa výrazne zlepšili. V rámci redakcie zahraničného spravodajstva máme vyčleneného redaktora (Oliver Boskovič), ktorý sa koncentrovane spolupráci s EBU a preposielaniu vyžiadaných spravodajských príspevkov zo Slovenska venuje.

SLEDOVANOSŤ TELEVÍZNEHO SPRAVODAJSTVA
Verejnoprávna televízia RTVS mala podľa divákov, ktorí sa vyjadrili v prieskume spoločnosti Median SK, realizovanom v 3. štvrťroku 2018, najobjektívnejšie spravodajstvo.
Z pohľadu sledovanosti sa spravodajstvo RTVS v roku 2018 udržalo na minuloročnej
úrovni, niektoré relácie zaznamenali významnejší nárast diváckeho záujmu. Hlavnú
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spravodajskú reláciu Správy RTVS o 19:00 si pozrelo denne v priemere 290.000 divákov
s podielom na trhu 16,3%, čo je po minuloročnom rekordnom výkone druhý najlepší výsledok sledovanosti za posledných desať rokov.

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Priemerná sledovanosť Ranných správ o 7:30 sa rovnako udržala približne na minuloročnej úrovni (shr 7,0% a 25.000 divákov). Poludňajšie Správy RTVS o 12:00 sledovalo
v priemere 69.000 divákov (shr 13,3%), čo je oproti roku 2017 nárast o 7.000 divákov (shr
+1,2%). Správy RTVS o 16:00 dosiahli priemernú sledovanosť 92.000 divákov, podiel na
trhu 10,7%, čo je najlepší výsledok za posledných 6 rokov (medziročne +5.000 divákov/
shr +0,6%). Počasie si v roku 2018 pozrelo v priemere 285.000 divákov (shr 14,2%).

PERSONÁLNE ZMENY A VZDELÁVANIE
Po viacerých personálnych zmenách boli už koncom druhého polroka 2018 všetky redakcie televízneho spravodajstva i aktuálnej a analytickej publicistiky stabilizované
a plne funkčné. V priebehu leta odišlo na vlastnú žiadosť 6 interných redaktoriek a redaktorov televízneho spravodajstva, traja webeditori a dvaja externí editori. Po úspešných konkurzoch pribudlo spolu do odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej
publicistiky v roku 2018 ďalších 8 redaktoriek a redaktorov do redakcie domáceho spravodajstva a 2 do medzinárodnej redakcie, ktorú tiež posilnili 2 noví pomocní redaktori
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ašpirujúci na post junior redaktorov. Pribudli i dvaja interní redaktori a dvaja pomocní
redaktori do našich krajových redakcií v Banskej Bystrici a Košiciach.
Popri už vytvorených postoch korešpondentov RTVS v Bruseli, Londýne a Berlíne sme
v druhom polroku obsadili po úspešných konkurzoch ďalšie tri - v Moskve (Michal Biznár), na Taiwane (Michal Kuril) a v Iraku (Matej Šulc).
Analytickú publicistiku - redakciu Reportérov, posilnili traja noví tvorcovia – investigatívni reportéri.
V rámci vzdelávania redaktorov a moderátorov sme v minulom roku tiež pripravovali
a nasadili z interného prostredia tri redaktorky a jedného redaktora na moderovanie
Ranných správ RTVS a Správ a komentárov.
Redaktori spravodajstva tiež absolvovali ďalšie kolá vzdelávania v oblasti protokolu,
úpravy zovňajška a zdokonalenia si osobného imidžu. Junior redaktori absolvovali tri
kolá víkendových intenzívnych praktických školení, tréning vystupovania pred kamerou
a prípravy živých vstupov, v ktorých kontinuálne pokračujeme. I v rámci letnej programovej štruktúry v mesiaci júl a august sme trénovali a pripravovali nových redaktorov
i moderátorov. Moderátora diskusnej relácie O 5 minút 12 Martina Strižinca vystriedal
v septembri Jozef Hajko a moderátorský tím Správ a komentárov posilnili moderátor
Marek Makara a moderátorka Katarína Martinková.

STRÁNKA SPRÁVY RTVS (FACEBOOK)
Na Facebookovej stránke Správy RTVS sa nám za rok 2018 podarilo zvýšiť organický nárast v počte ľudí, ktorým sa stránka páči, z 43.150 na 53.640 (nárast o 24.31%) a v počte
sledujúcich fanúšikov (tzv. followers) z 43.770 na 55.290 (nárast o 26,32%).

Ročný 24,3 % nárast fanúšikov stránky Správy RTVS na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018):

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

151

Ročný 26,3 % nárast sledovateľov (followers) stránky Správy RTVS na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018):

SPRÁVY A KOMENTÁRE
Od januára sme takisto i v Správach a komentároch večer od 22:00 reflektovali najdôležitejšie udalosti ako – vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, protesty na námestiach, výmeny vo vláde, zneužívanie dotácií v agrorezorte, prezidentské voľby v Rusku, summit prezidentov USA a Ruska v Helsinkách, či stretnutie Donald Trump - Kim
Čong-un v Singapure. V relácii Správy a komentáre boli v druhej polovici roka nosnými
témami, o ktorých sme diskutovali s hosťami, tiež hrozba štrajku zamestnancov justície,
ochrana prírody v národných parkoch, Globsec –Tatra Summit, krvavý útok študenta na
Kryme, summit EÚ v Bruseli, vražda saudskoarabského novinára i hodnotenie nášho
štátneho rozpočtu.
O 5 MINÚT 12
Z publicistických programov na Jednotke patrí už stabilne k najsledovanejším nedeľná
politická diskusná relácia O 5 minút 12, ktorú si každý týždeň pozrelo v priemere 271.000
divákov s podielom na trhu 22,2% (medziročne +30.000 divákov/+1,9%), čo je najlepší
výsledok za posledných 6 rokov.

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Po takmer 5 rokoch skončil v júni ako moderátor diskusnej relácie O 5 minút 12 Martin
Strižinec. Reláciu od septembra 2018 moderoval Jozef Hajko a v čase komunálnych volieb boli jeho spolumoderátormi Marta Jančkárová a Ľubomír Bajaník.
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V politickej diskusnej relácii O 5 minút 12 dominovali témy o zmenách výberu a voľby
policajného prezidenta a ústavných sudcov, správe o stave Únie, zamestnanosti a dôchodkovom strope, financovaní škôl, transformácii SAV, pokroku vo vyšetrovaní vrážd
J. Kuciaka a M. Kušnírovej a obnove dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie. V súvislosti
so 100. výročím vzniku ČSR sme 28. 10. 2018 odvysielali aj špeciálne vydanie O 5 minút
12 s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi SR a týždeň predtým R. Fico a R. Sulík diskutovali o budúcoročnom rozpočte, dôchodkovom strope a vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka.
OBČAN ZA DVERAMI
Občan za dverami je druhou najsledovanejšou reláciou (po O 5 minút 12) aktuálnej publicistiky s priemernou sledovanosťou 248.000 divákov s podielom na trhu 19,7%, čo je najlepší výkon od zaradenia (r. 2013) do vysielania (medziročne +2.000 divákov a shr +0,2%).
V čase vysielania oboch relácií zvykne byť Jednotka najsledovanejšou televíziou na trhu.

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Začiatkom roka 2018 došlo v redakciách občianskej analytickej a investigatívnej publicistiky Občan za dverami a Reportéri k výraznejšej zmene. Vysielanie relácie Reportéri bolo pozastavené a jej tím sa dočasne stal súčasťou redakcie Občan za dverami. Od
polovice marca viedol spojenú redakciu Vincent Štofaník a Reportéri sa pripravovali na
reštart a Občan za dverami vysielal v nezmenenom formáte i čase každú nedeľu o 13:00.
V roku 2018 relácia Občan za dverami ponúkla divákom 112 reportáží, v ktorých sa tvorcovia zaoberali širokým spektrom občianskych problémov najčastejšie na základe podnetov
samotných divákov. Stále typickými občianskymi problémami a teda aj spracúvanými témami boli - exekúcie, súdne prieťahy, susedské spory o pozemky, či o právo prechodu cez
pozemok, ale aj téma úskalí zoznamovania sa cez internet, na čom dokázala štedro zarábať
zahraničná firma. Relácia otvorila aj tému katastrofálnych podmienok, v ktorých pracuje
cudzinecká polícia v Dunajskej Strede. Zaujala i téma bytu, v ktorom neustále počuť vibrácie a otravný zvuk, spôsobený vykurovacím potrubím. Zverejnili sme aj príbeh učiteľky,
ktorej po 20 rokoch praxe zamestnávateľ oznámili, že je nekvalifikovaná. Občania sa vrátili
aj k príbehu chlapca autistu, ktorý, aj pre neodbornú starostlivosť, napadol zamestnancov
zariadenia, v ktorom bol umiestnený. Prípad sa vyvíja absurdne, zamestnanci na neho podali trestné oznámenie a polícia ho akceptovala. Rodičov teraz čaká súd. Prípad budeme
naďalej sledovať... Vďaka posilneniu redakcie o redaktorku v Košiciach a redaktora v Banskej Bystrici sa Občanom darí pravidelne prinášať témy zo všetkých regiónov Slovenska.
DÁTOVÍ REPORTÉRI
V rámci spravodajstva RTVS sme pripravili projekt na vznik oddelenia Dátových reportérov RTVS, na pomedzí práce reportéra spravodajstva s analytickým prístupom pub-
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licistu, so schopnosťou investigatívne pracovať v online priestore. Máme ambíciu, aby
jeho tím vyhľadával skryté súvislosti tam, kde na prvý pohľad verejné dáta nevykazujú
žiadnu známku abnormality. Ich práca sa dotýka tvorby interaktívnych máp, rešeršovania či práce redaktora v online priestore a samozrejme i reportéra v teréne. RTVS chce
prinášať viac vlastných, exkluzívnych a citovaných tém a ich „vyhľadávačmi“ by mali byť
práve naši dátoví reportéri.
REPORTÉRI
Investigatívna relácia Reportéri dosiahla po reštarte (10.9.) v jesennej sezóne 2018 priemernú sledovanosť 90.000 divákov, čo je 6. najlepší výsledok a podiel na trhu 7,1%, čo je
najviac za posledných 8 rokov.
Reportéri odštartovali nanovo 10. 9. 2018 s novým vizuálom i doplneným tímom, ktorý má
v súčasnosti 8 tvorcov a pre rýchlu a operabilnú komunikáciu dostala redakcia i vlastnú
produkčnú. Reportéri odvysielali za uplynulý rok 78 analytických reportáží na aktuálne
témy ako: Falošná veda – biznis s publikovaním článkov v predátorských časopisoch;
Budova Európskej vzdelávacej akadémie – prípad, keď štát stratil kontrolu nad svojím
lukratívnym majetkom; Slovenskí Branci – analytická reportáž o rizikách takýchto polovojenských skupín; Ochranné vodohospodárske pásmo Šamorín – štát roky odďaľuje
jeho vyhlásenie a vychádza v ústrety developerom; Róbert Bezák dnes ako stredoškolský učiteľ – jeho osud po šiestich rokoch; Únos Vietnamca – celý prípad zdokumentovali
Reportéri priamo na miestach činu - v Berlíne, Prahe a Bratislave. Pozreli sa na fungovanie mimovládnych organizácií v Maďarsku a pripravovanú legislatívu u nás. Odvysielali aj reportáž o unikátnom rómskom gymnáziu v Kremnici, ktorého vedenie však zanedbalo viacero problémov, a dnes škole hrozí zánik. Mimoriadne do vysielania zaradili
reportáže o Jánovi Kuciakovi a Mariánovi Kočnerovi v súvislosti s významným posunom
vo vyšetrovaní vraždy novinára. Z ďalších tém spracovali prípady, ktoré vyšetruje NAKA,
no namiesto podozrivých sa policajti zamerali na oznamovateľov či novinárov. Priniesli
aj reportáž o spore pri vyvlastňovaní pozemkov pod diaľnicou D3 a tiež o podozrivých
praktikách obchodníkov s pozemkami, ktorým sa podarilo zlikvidovať športové letisko
v Kráľovej pri Senci. Na sklonku roka odvysielali reportéri monotému o únose detí a podozrivom vyšetrovaní prípadu na polícii v Senci. Bytový komplex Bonaparte podnikateľa
Ladislava Bašternáka bol od začiatku symbolom arogancie moci. Hoci ľudia dlhodobo
protestovali, nič sa nedialo. Vyzeralo to, že Bašternák je nedotknuteľný, no napokon sa
k daňovým a poistným podvodom priznal...
SLOVENSKO V OBRAZOCH
Za obdobie roka redakcia pripravila a odvysielala (v nedeľu predpoludním) 196 reportáží, v ktorých moderátorka a dramaturgička Silvia Krpelanová pozvala divákov do regiónov, ukazovala im aktuálne možnosti v cestovnom ruchu, turistike, informovala o zážitkových novinkách, atrakciách a podnecovala k návšteve zaujímavých, často aj málo
známych miest na vidieku i v mestách. V reportážach sme sa vracali na miesta úzko
späté s históriou a tradíciami, ale rovnako sme dávali priestor kreatívcom z oblasti kultúry a umenia, tvorivým kolektívom, či hudobným telesám, remeselníkom, či zberateľom. To všetko s dôrazom na rozmanitosť regiónov Slovenska. Relácia pozvala divákov
na krásne i nevšedné miesta - do kaštieľa v Dolnej Krupej, Lesníckeho skanzenu Čierny Balog, pozorovať sysle na Muránsku planinu či do Stredovekého vojenského tábora
v Starej Ľubovni. Jazdili sme Oravskou lesnou železnicou a pozvali do Katovho domu
s kostnicou v Trenčíne. Tiež sme divákom predstavili budovu Slovenského rozhlasu,
ktorá sa začiatkom roka stala národnou kultúrnou pamiatkou. Boli sme s kamerou nielen v prírode, ale aj na mnohých návštevách u výnimočných ľudí: predstavili sme napríklad Hangar X - letecké múzeum v Trenčíne, hudobnú skupinu prezentujúcu barokovú
hudbu, Skywalk - adrenalínovú prechádzku po rímse UFA, Blatnický hrad, starodávne
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sýpky a rozhľadňu v Hervartove, zberateľa šlabikárov a jeho zbierku, tradíciu a výrobu krištáľových lustrov v Medzilaborciach, výstavu v Komunitnom židovskom múzeu
a príbeh Eugena Barkánya. Odvysielali sme 4-dielny seriál o 1. ČSR pri príležitosti jej
100. výročia. Slovensko v obrazoch koncom roka mapovalo kolorit adventu v rôznych
kútoch našej vlasti a pozvalo na Lomnický štít pozorovať zimnú oblohu a zisťovať, ako
to mohlo byť s betlehemskou hviezdou...
SVET V OBRAZOCH
V relácii Svet v obrazoch sme za rok priniesli divákom v 202 reportážiach nielen atraktívne tipy na cesty z okolitých i vzdialených krajín, ale navštívili i viaceré národné parky,
prírodné rezervácie a liečivé pramene. Témy dopĺňala moderátorka a dramaturgička relácie Martina Jančeková najnovšími udalosťami zo sveta, ktoré sa týkali problematiky
životného prostredia, napríklad vyplavovania odpadkov na známych i exotických plážach, poznatkov z vesmírnej vedy i modernej a úžitkovej techniky. Svet v obrazoch tiež
mapoval pamiatky a zaujímavosti v susedných krajinách. Počas letných mesiacov to
boli letné tipy pre turistiku a objavovanie – napr. zámku Valtice, minaretu v Lednici či
najmenšieho prírodného parku v Rakúsku. Výročie vzniku ČSR sme si pripomenuli rozsiahlou reportážou a nakrúcaním exteriérov v Luhačoviciach, kde sa stretávali slovenskí
a českí politici, myslitelia a umelci, aby spoločne formovali myšlienky nového spoločného štátu. V predvianočnom čase sme celú reláciu vyrábali v exteriéroch, na stredovekom
hrade Kirchslag v Rakúsku. Zobrazovala tradície a význam adventných príprav v nemecky hovoriacich krajinách. Tému doplnili návšteva vianočných trhov v Krakove a zvyky
a tradície z talianskeho Milána.

ODBOR ROZHLASOVÉHO SPRAVODAJSTVA
A AKTUÁLNEJ PUBLICISTIKY
ROK 2018
Rozhlasová časť spravodajstva RTVS prešla za uplynulý rok obsahovou, formálnou
a z časti aj technickou a personálnou obmenou. Od januára sme začali v rámci nedeľného večerného Rádiožurnálu znova po rokoch vysielať rubriku bilancujúcu dôležité domáce dianie za uplynulých sedem dní. Do vysielania sme ju zaradili pod novým názvom
Týždeň v skratke. Od apríla sme obohatili poludňajší Rádiožurnál o niekdajšiu rubriku
mapujúcu na krátkej ploche niekoľko udalostí v regiónoch. Poslucháčom sa dostáva do
povedomia s novým názvom Stručne z regiónov. Apríl bol mesiacom spustenia novej
programovej štruktúry, ktorá sa odzrkadlila aj vo vysielaní rozhlasového spravodajstva.
Najväčšou zmenou je vysielanie univerzálnych Rádiožurnálov v pracovných dňoch
o 7:00 a 12:00 a na poludnie počas víkendov na okruhu Rádia Slovensko a Rádia Regina pod jedným názvom Rádiožurnál RTVS, čo si vyžiadalo formálne aj obsahové zmeny. Cieľom bolo zvýšiť kvalitu, zefektívniť manažment práce a posilniť informovanosť
poslucháčov v najexponovanejšom čase. Rádiu Regina naďalej zostal autonómny Žurnál o 17.00 v pracovných dňoch, ktorý je prioritne zameraný na dianie v regiónoch. Od
apríla sme zrušili správy o 12:30 na Rádiu Slovensko počas pracovných dní, ktoré boli
redundantné, keďže 4 minúty predtým sa končieva Rádiožurnál, a diskusná relácie
Z prvej ruky tak mohla dostať pevný vysielací čas so začiatkom presne o 12:30. Rozsah vysielania aktuálnej publicistiky – relácie Z prvej ruky (30 minút) a K veci (17 minút)
– zostal nezmenený.
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K zmene došlo na poste moderátora diskusnej relácie Sobotné dialógy. Od 13. októbra ju
moderuje Marta Jančkárová. Po jedenástich rokoch vystriedala Branislava Dobšinského, ktorý po hrubom porušení pracovnej disciplíny odišiel z RTVS.
Pre zvýšenie kvality krátkych správ sme zaviedli novú pozíciu editora krátkych správ
na Rádiu Slovensko a správy na Rádiu Regina môžu už do väčšej miery editovať editori
regionálnych Žurnálov, ktorí na to majú po zavedení univerzálnych Rádiožurnálov viac
času. Posilnili sme tím správarov (hlásateľov) o nové profesionálne hlasy. Postupne sme
odstránili v rannom a poludňajšom Rádiožurnále zbytočné a časovo retardujúce odovzdávanie slova športovému redaktorovi.
Od januára sme kontinuálne vymieňali a ešte stále aj vymieňame rokmi opotrebovanú
nahrávaciu techniku redaktorom v domácej aj regionálnej zložke ako aj zahraničným
spolupracovníkom s cieľom zvýšiť kvalitu zvuku vo vysielaní. Podarilo sa tiež docieliť, že
celý tím strihá už len v profesionálnom zvukovom programe.
Rozhlasové spravodajstvo bolo v roku 2018 limitované personálnym stavom redakcie.
Pre nesúhlas so zmenou vedenia RTVS odišli z rozhlasového spravodajstva 3 interní zamestnanci a 2 externí spolupracovníci. Náprava a prijímanie nových ľudí pokračovala
a situáciu sa podarilo stabilizovať až v prvej polovici roka 2019. Navyše sa nám podarilo
spustiť spoluprácu s externými reportérmi v Londýne, Berlíne, Moskve a Taipei.
Pokračujeme systematicky pomocou hlasových pedagógov zvyšovať kvalitu interpretácie redaktorov a moderátorov vo vysielaní a zavedením denného hodnotenia práce
redaktorov a moderátorov odstraňovať faktické a štylistické nedostatky. Zaviedli sme
zápisy z porád, kde hodnotíme výkony redaktorov aj moderátorov.
Počas polroka sa podarilo sčasti vynoviť zanedbané priestory rozhlasovej redakcie, ktoré zvyšujú komfort na prácu. Obnova pokračovala aj v prvom polroku 2019.
Novým vedúcim odboru rozhlasového spravodajstva sa od 1. decembra stal Peter Nittnaus. Vo funkcii nahradil Petru Maťašovskú, ktorá sa v polovici októbra vzdala funkcie
potom, keď na verejnosť unikol interný dokument o zásadách pri príprave krátkych správ.

Obsahová stránka SSaP v rozhlasovom vysielaní
Spravodajstvo sa v roku 2018 venovalo množstvu aktuálnych tém. Dominantnou udalosťou na domácej pôde bola marcová rekonštrukcia vlády po demisii premiéra Roberta Fica, ktorej predchádzala vražda investigatívneho novinára a jeho partnerky z konca
februára. Tragickej udalosti sme sa okamžite venovali vo všetkých spravodajských celkoch. Sledovali sme politický aj spoločensky vývoj, informovali sme o ňom a analyzovali ho v aktuálnej publicistike. Pokrývali sme všetky relevantné udalosti politického aj
procesného charakteru, ktoré sa vyvíjali a menili niekedy aj v hodinových intervaloch,
a prinášali ich poslucháčom naživo – v Rádiožurnáloch, v krátkych správach a keď bolo
treba, tak aj v mimoriadnych vstupoch do prúdového vysielania. Celý spravodajský tím
pracoval v enormnom nasadení. Na zreteli sme mali aktuálnosť, objektivitu a aj pestrosť
spracovania. V krátkom čase sme poslucháčom vďaka efektívnej koordinácii a tímovej
práci dokázali priniesť aj reakcie na turbulentný politický vývoj. Okrem spravodajského spracovania sme sa týmto závažným udalostiam venovali aj v aktuálnej publicistike
– v reláciách K veci a Z prvej ruky, ktoré sme pre často sa meniaci vývoj nedokázali väčšinou vôbec plánovať vopred. Snažili sme sa posúvať stále sa vyvíjajúce témy, hľadať príčiny aj riešenia, a v krátkom čase pozývať erudovaných hostí. Boli ich desiatky a ponúkli
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poslucháčom viac ako 30 hodín rozhovorov s ústavnými právnikmi, politológmi, komentátormi, sociológmi, bývalými vyšetrovateľmi zo Slovenska i Česka, ale aj s politikmi
či diplomatmi. V Sobotných dialógoch sme mali v diskusii dosluhujúceho ministra vnútra
a neskôr i jeho nástupcu, aj vicepremiéra, ktorý sa do týždňa stal premiérom, a ako nového premiéra sme Petra Pelgriniho mali v sobotnej diskusnej relácii v apríli.
Z vlastných tém sme napríklad informovali o navážaní zeminy pod D4, ktorá bola pravdepodobne kontaminovaná, reportážou z obchodov sme upozornili na nedodržiavanie
nového zákona o spoplatňovaní igelitových tašiek, sledovali sme problémové obstarávanie učebníc v rezorte školstva a ako prví sme priniesli informáciu o zrušení neúspešného tendra na radary, ale aj informácie o pláne projektu obchvatu Pezinka.
Pokrývali sme všetky rokovania vlády a parlamentu vrátane mimoriadnych a výjazdových. Tiež dôležité zahraničné summity.
Zo zahraničných udalostí sme poslucháčom poskytli informácie a analýzy k voľbám
v Česku, Rusku, či Maďarsku. Obsažne sa venovali historickému stretnutiu prezidentov Južnej a Severnej Kórey vrátane reportáže z demilitarizovanej zóny, summitu USAKĽDR, odstúpeniu USA od iránskej jadrovej dohody, či vývoj migračnej politiky.
V analytickej publicistike Z prvej ruky a K veci sme rozoberali dosah a možný ďalší vývoj
všetkých relevantných domácich a zahraničných udalostí.
Aj v spravodajskom vysielaní sme si pripomínali dôležité historické míľniky – 25 rokov
od vzniku SR, 70. výročie nástupu totalitného režimu, 30. výročie sviečkovej manifestácie, výročie víťazstva nad fašizmom, smrti Milana Rastislava Štefánika a vyhlásenia
Žiadostí slovenského národa.
Do nášho vysielania obsahovo aj formálne zasiahli aj ZOH 2018. Otvárací ceremoniál
– jeho úvodnú časť - sme prenášali naživo ako súčasť vysielania Rádiožurnálu o 12:00 hod.
Pri pódiových umiestneniach našej reprezentantky sme vždy prispôsobili scenár hlavnej spravodajskej relácie a otvárali sme ju práve reportážou k týmto významným úspechom.
Počas ZOH sme poskytli vysielací čas relácie K veci športovej redakcii. Relácia bola
z týchto mimoriadnych dôvodov pozastavená (od 12. do 23. 2. 2018). Pre živé vstupy zo
ženského biatlonu sme plánovane 2x nevysielali Sobotné dialógy (10. a 17. 2. 2018).
Rozhlasové spravodajstvo v druhom polroku pokrývalo všetky dominantné udalosti
vrátane komunálnych volieb a osláv stého výročia prijatia Martinskej deklarácie a vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Informovali sme o zadržaní štvorice
podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka. V zahraničí sme sledovali vyjednávania
a zrod dohody o brexite, masové protesty vo Francúzsku, Maďarsku či opätovné vyostrenie sporu medzi Ukrajinou a Ruskom v Kerčskom prielive.

100 rokov od vzniku Československa
Pri príležitosti storočnice vzniku prvej Československej republiky sme odvysielali desiatky spravodajských príspevkov z celého Slovenska. 28. októbra sme podrobne informovali o oslavách v Prahe, na ktorých sa zúčastnili aj naši najvyšší ústavní činitelia.
V deň výročia podpísania Martinskej deklarácie 30. októbra sme priniesli živé vstupy
z osláv priamo z Martina, a v hlavnom spravodajstve informovali o priebehu osláv aj za
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účasti ústavných činiteľov zo Slovenska a Česka. Nechýbal príspevok o odhalení busty
predsedovi SNR a predsedovi Matice slovenskej v roku 1918 Dr.Matúšovi Dulovi.

Komunálne voľby
Komunálnym voľbám 10.novembra prechádzali predvolebné diskusie s kandidátmi na
poslancov a primátorov miest s počtom obyvateľov nad 25 tisíc vrátane seriálu, ktorý
poslucháčom priblížil okresy nad desaťtisíc obyvateľov a ich problémy.
Diskusné relácie s kandidátmi na post primátora/starostu v okresných mestách
a v mestských častiach nad 25 tisíc obyvateľov
Počet diskusných relácií celkovo: 25
Názov: Klub komunálnej politiky, Komunálne voľby 2018
Cyklus diskusií sa vysielal od 22. 10. 2018 na Rádiu Regina a končil sa 7.11. 2018 v predvečer moratória.
Každý z hostí mal na odpovede rovnaký čas: 7 minút sumárne.
Seriál o okresných mestách nad 10 tisíc obyvateľov
Počet odvysielaných častí: 54 (sumárne cca 270 min)
Vysielací čas: v pracovných dňoch po Žurnále Rádia Regina, cca 17:20
Spoločné volebné štúdio z BA, BB a KE
Názov: Volebné štúdio, Komunálne voľby 2018
Dátum vysielania: 11. 10. 2018 od 7:30-8:57 (štúdiá si odovzdávali slovo cca v 30 min. intervaloch)
Celkom sme odvysielali 30 hodín špeciálneho rozhlasového vysielania ku komunálnym
voľbám mimo spravodajstva. V diskusiách bolo 101 kandidátov na primátorov a starostov.
Ankety s občanmi a problémoch ich mesta sme odvysielali zo 79miest/mestských častí.
V deň volieb sme spravodajsky pokrývali dianie z celého Slovenska, po zatvorení volebných miestností rozhlas priniesol kontinuálne spravodajstvo počas celej povolebnej noci. Redaktori RTVS boli vo volebných štáboch kandidátov na primátorov v 8
krajských mestách. Prvý ucelený sumár výsledkov volieb sme odvysielali v nedeľnom
Rádiožurnále o 7. hodine, na ktorý plynulo nadviazalo aj povolebné štúdio. V ňom sme
samostatne zhodnotili priebeh volieb a výsledky zo štúdii v Bratislave, Banskej Bystrici
a Košiciach. Spoločne v Rádiu Slovensko a Regina sme odvysielali priamym prenosom
aj špeciálnu povolebnú televíznu diskusnú reláciu O 5 minút dvanásť, kde zazneli kompletné výsledky volieb, reakcie zvolených primátorov krajských miest, hodnotenia politológa, ale aj zástupcov politických strán. Komplexný súhrn oficiálnych výsledkov komunálnych volieb v rátane reakcií a hodnotenia Komisie pre voľby dostal poslucháč tiež
v nedeľu vo večernom Rádiožurnále.
Po komunálnych voľbách sme odvysielali v Rádiožurnále rozhovory s novozvolenými
primátormi krajských miest a tiež príspevky o zmenách v jednotlivých krajských zastupiteľstvách.
Diskusie s novými primátormi a poslancami pokračovali aj v rámci Klubu komunálnej
politiky v Rádiu Regina.
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Ďalšie témy
Jednou z nich bolo vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka. O zadržaní podozrivých
z vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky sme informovali ako prvé elektronické médium,
vrátane špeciálneho bloku k tejto téme. Okrem živého vstupu z miesta sme poslucháčom ponúkli aj chronológiu medializovaných informácií o vyšetrovaní, genézu politicko-spoločenského diania od vraždy po súčasnosť aj pohľad na spracovanie informácií
zahraničnou tlačou. V následnej diskusnej relácií Z prvej ruky sme spovedali bývalého
policajného prezidenta Tibora Gašpara, čo RTVS prinieslo niekoľko citácií v médiách.
K 50. výročiu okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy sme spravodajstvo
aj aktuálnu publicistiku prispôsobili obsahom aj formou týmto udalostiam. Sústredili
sme sa najmä na aktuálne pietne akcie a spomienkové podujatia.
Pripomenuli sme si aj výročie SNP i rómskeho holokaustu. Informovali sme aj o blahoslavení Anny Kolesárovej.
V spravodajstve sme pripomenuli sto rokov konca prvej svetovej vojny – a to nielen cez
pohľad historikov, či pietne podujatia, ale v deň osláv 11.novembra v Paríži, kde sa zišli
svetoví politici - aj živými vstupmi do vysielania priamo od nášho spravodajcu. Peter
Majer pripravil do Štúdia svet tiež zaujímavú reportáž o pôvode vlčieho maku ako symbolu spomienky na mŕtvych vojakov 1. sv. vojny.
Významné miesto vo vysielaní spravodajstva patrilo spomienke na udalosti 17. novembra – v Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazy Nežnej revolúcie s prepojením na
súčasnosť boli aj témou Sobotných dialógov. V deň 29. výročia Nežnej revolúcie – sme
informovali o spomienke pri Bráne slobody v Devíne – za účasti najvyšších ústavných
činiteľov. Podrobné spravodajstvo sme priniesli aj z Prahy. Spravodajsky sme ešte
v predvečer výročia zaznamenali aj protesty Za slušné Slovensko, ktoré boli reakciou na
vyšetrovanie ich organizátorov.
Dôležitou témou bol globálny kompakt OSN o migrácii. V spravodajských reláciách sme
priniesli spektrum názorov na tento dokument, ktorý vyvrcholil diskusiou o uznesení v Národnej rade až do rozhodnutia ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka,
že odstúpi.
Z parlamentu sme prinášali podrobné spravodajstvo, či už o ďalších sociálnych opatreniach vlády, zavedení odvodu obchodným reťazcom, ale aj z mimoriadneho rokovania
o odvolávaní predsedu parlamentu Andreja Danku v súvislosti s jeho rigoróznou prácou.

Zahraničie
V informovaní o dianí vo svete dominovalo v druhom polroku viacero dôležitých tém.
Podrobne sme sledovali vyjednávania o zmluve Európskej únie so Spojeným kráľovstvom o odchode z únie až do novembrového mimoriadneho summitu, kde lídri členských krajín dohodu spečatili. V nadväznosti na to sme prinášali informácie priamo od
spravodajkyne v Londýne o procese schvaľovania dohody v britskom parlamente.
V súvislosti s brexitom, ktorý má byť 29. marca 2019 pripravujeme do vysielania seriál
o rôznych aspektoch odchodu Británie z EÚ, vplyv na ďalšie fungovanie s dvatsaťsedmičkou.
V spravodajstve sme informovali priamo zo Štrasburgu o rokovaní Európskeho par-
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lamentu, priniesli sme napríklad vlastnú tému o problematickom cestovaní telesne
postihnutých pasažierov vlakom v rámci Európskej únie. Z ďalších dôležitých udalostí to
bolo stretnutie prezidentov USA a Ruska v Helsinkách, kauza českého premiéra Andreja
Babiša, masové protesty tzv. žltých viest vo Francúzsku, ale aj demonštrácie v Maďarsku.
Osobitnú pozornosť sme venovali ďalšiemu vyostreniu sporu medzi Ruskom a Ukrajinou v Kerčskom prielive. V spojitosti s Ukrajinou budú dôležité voľby prezidenta 31.marca 2019.
Z ďalších tém to bolo vyslobodzovanie mladých futbalistov zo zatopenej jaskyne v Thajsku. Špeciálne sme pokrývali nehodu v Janove – zrútenie časti mosta, ktoré si vyžiadalo
desiatky mŕtvych a zranených. Na mieste sme mali vyslaného redaktora, ktorý počas
troch dní prinášal aktuálne informácie. Tému bezpečnosti mostov sme rozoberali spravodajsky, ale aj analyticky v relácii K veci, s odborníkmi.
V Štúdiu svet sme sa pozreli napríklad na výstavy mexickej maliarky Fridy Kahlo v Budapešti, navštívili sme Zlatý chrám v indickom Amritsare, či upozornili sme na kuriózne
holandské a belgické enklávy v belgicko-holandskom pohraničí.
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SEKCIA ŠPORTU RTVS - 2018
Už v prvom polroku 2018 sa uskutočnili tri kľúčové podujatia, ktoré boli zároveň nosnými
projektmi športového vysielania na obrazovkách RTVS aj vo vysielaní Rádia Slovensko.
Zimné olympijské hry v Kórejskej republike, Majstrovstvá sveta v hokeji v Dánsku a Majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku.
Všetky sa stretli s masívnym diváckym záujmom, ktorý zdôrazňuje potrebu dostatočného
vysielacieho priestoru pre športové podujatia. Vrcholy zimnej sezóny ZOH a MS v hokeji
znamenali maximá sledovanosti na úrovni jedného milióna divákov, pri futbalovom šampionáte aj bez účasti slovenskej reprezentácie bol strop záujmu v oblasti 750.000 ľudí.

Góly – Body – Sekundy
Hlavná športová spravodajská relácia prešla od apríla 2018 výraznými zmenami. Po formálnej stránke pribudli „medzihedlajny“, teda titulky uprostred relácie. Tie dynamicky
predelia reláciu, upútajú na ďalší obsah a uchovajú pozornosť diváka. Pribudla aj injektáž, ktorá nenásilne upozorní diváka na chystaný priamy prenos z podujatia, o ktorom
je aktuálna reportáž.
Zmenami prešla aj dramaturgia GBS. Téma dňa na väčšom priestore hlbšie analyzuje
športovú problematiku. Záverečná bodka dáva priestor menšinovým športom, prípadne
podujatiam, ktoré sa inak na obrazovky nedostanú.

Priame prenosy
ZOH - Jednotka a Dvojka sumárne zo ZOH 2018 odvysielali takmer 266 hodín premiérového olympijského vysielania, ktoré diváci mohli sledovať aj prostredníctvom webovej
stránky RTVS. Rádio Slovensko sprostredkovalo svojim poslucháčom viac ako 36 hodín olympijského obsahu vo svojich spravodajských a publicistických reláciách, priamych prenosoch či komentároch. Na Jednotke bolo odvysielaných 30 hodín, na Dvojke
235 hodín premiérového olympijského vysielania. Celkovo si na prenosy zo ZOH v Pjongčangu zaplo takmer 3,5 milióna divákov (3.476.000), čo predstavuje 74% z populácie
12+. Priemerná sledovanosť premiérového olympijského vysielania dosiahla na Jednotke sledovanosť 334.000 divákov s podielom na trhu 37,9%, na Dvojke 87.000 divákov
s podielom na trhu 9,9%. Najsledovanejším športovým prenosom bol hokejový zápas
našich reprezentantov proti Slovinsku, ktorý si pozrelo 1.010.000 divákov s podielom na
trhu 60,2%, pričom v najsledovanejšej minúte zápas sledovalo 1.258.000 divákov (15:37)
Aspoň na 3 minúty si prenos zaplo takmer 1,5 milióna divákov (1.474.000 divákov), čo
predstavuje 32% z populácie 12+. Prenos z biatlonu žien – preteky s hromadným štartom
na 12,5 km (17.2.2018) si pozrelo 731.000 divákov (shr 53,8%), čím sa stal mimo hokeja
najsledovanejším prenosom zo ZOH v ére peoplemetrov (od r. 2004), zároveň sa prenos
stal druhým najsledovanejším prenosom ZOH 2018 v Pjongčangu po hokejovom zápase
(Slovensko vs Slovinsko). V čase vysielania väčšiny športových prenosov boli Jednotka
a Dvojka najsledovanejšími stanicami na trhu.
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ZOH v PJONGČANGU 2018 vo vysielaní RTVS
Jednotka a Dvojka sumárne zo ZOH 2018
odvysielali takmer 266 hodín premiérového olympijského vysielania, ktoré diváci
mohli sledovať aj prostredníctvom webovej stránky RTVS.
Rádio Slovensko sprostredkovalo svojim
poslucháčom viac ako 36 hodín olympijského obsahu vo svojich spravodajských
a publicistických reláciách, priamych prenosoch či komentároch.
Televízne vysielanie
• Na Jednotke bolo odvysielaných 30 hodín, na Dvojke 235 hodín premiérového
olympijského vysielania.
• Celkovo si na prenosy zo ZOH v Pjongčangu zaplo takmer 3,5 milióna divákov
(3.476.000), čo predstavuje 74% z populácie 12+.
• Priemerná sledovanosť premiérového olympijského vysielania dosiahla na Jednotke sledovanosť 334.000 divákov s podielom na trhu 37,9%, na Dvojke 87.000 divákov s podielom na trhu 9,9% (príloha č. 1).
• Najviac divákov sledovalo prenosy s účasťou našich reprezentantov.
• Najsledovanejším športovým prenosom bol hokejový zápas našich reprezentantov proti Slovinsku, ktorý si pozrelo 1.010.000 divákov s podielom na trhu 60,2%
(príloha č. 2):
– v najsledovanejšej minúte zápas sledovalo 1.258.000 divákov (15:37)
– aspoň na 3 minúty si na prenos zaplo takmer 1,5 milióna divákov (1.474.000 divákov), čo predstavuje 32% z populácie 12+
• Prenos z biatlonu žien – preteky s hromadným štartom na 12,5 km (17.2.2018) si pozrelo
731.000 divákov (shr 53,8%), čím sa stal mimo hokeja najsledovanejším prenosom zo
ZOH v ére peoplemetrov (od r. 2004), zároveň sa prenos stal druhým najsledovanejším
prenosom ZOH 2018 v Pjongčangu po hokejovom zápase (Slovensko vs Slovinsko).
• Vysielanie zo ZOH sledovali vo väčšej miere muži (17,3%), vysokoškolsky vzdelaní diváci (19,1%), diváci z najväčších miest (15,9%), diváci z BA kraja (19,2%) (príloha č. 3).
Svoj staničný výkon v čase vysielania ZOH voči štandardnému vysielaniu však zvýšili
všetky sledované sociodemografické skupiny (príloha č. 4).
• V čase vysielania väčšiny športových prenosov boli Jednotka a Dvojka najsledovanejšími stanicami na trhu.
Príloha 1: Celková sledovanosť ZOH v Pjongčangu 2018

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA
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Príloha 2: TOP 20 najsledovanejších športových prenosov ZOH 2018 v Pjongčangu

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Príloha 3: Podiel na trhu (%) športových prenosov zo ZOH 2018 v sociodemografických
skupinách

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA3
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Príloha 4: Celodenný podiel na trhu (%) Jednotky a Dvojky v čase vysielania ZOH 2018
(9.2.-25.2.) vs staničný výkon v jarnej sezóne 2018 (8.1. – 4.2.)

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Rozhlasové vysielanie
Denná počúvanosť Rádia Slovensko sa podľa aktuálnych čísiel národného prieskumu
MML-TGI, 2017/3+4, pohybuje na úrovni 17,2%, ide o 768.000 denných poslucháčov vo
veku 14 – 79 rokov, ktorí mali možnosť v priebehu každého dňa počas ZOH počúvať - a teda
pravdepodobne aj počúvali aktuálne informácie priamo zo športovísk, vybrané hokejové
zápasy naživo, reportáže z dejiska ZOH, ako aj kompletné spravodajstvo, ktoré pripravovali
naši rozhlasoví športoví redaktori v Kórei, ako aj priamo v rozhlasovej Pyramíde.
Online vysielanie
Návštevnosť webu rtvs.sk a zoh2018.rtvs.sk (Obdobie: 9. - 25. február)
Celý web rtvs.sk
Celkovo 960 001 užívateľov, ktorí si na stránku klikli 8 108 806-krát.
Stream :1 jedinečné zobrazenia 954 384
Stream :2 jedinečné zobrazenia 1 057 980
Desktop: 64%, Mobil: 31% Tablet: 5%
Podstránka zoh2018.rtvs.sk ( Obdobie: 7. - 27. február)
Celkovo 112 329 reálnych užívateľov, ktorí si na stránku klikli 630 248-krát.
Desktop: 53%, Mobil: 41% Tablet: 6%
MS v hokeji - RTVS odvysielala všetkých 64 hokejových zápasov (32 zápasov v priamych
prenosoch, 32 zo záznamu) spolu s denným sumárom MS v kocke a premiérový 15-dielny spomienkový seriál Aj oni boli pri medailách o reprezentantoch, ktorí sa zaslúžili
o najväčšie úspechy slovenského hokeja. Ten si na Jednotke pozrelo v priemere 488 tisíc, na Dvojke 122 tisíc divákov. Sledovanosť naživo vysielaných prenosov dosiahla na
Jednotke v priemere hodnotu 590 tisíc divákov, na Dvojke 189 tisíc divákov. Záujem o hokejový šampionát potvrdil aj fakt, že viac ako 3 milióny divákov tj. 65% v cieľovej skupine 12+ si bez prerušenia pozrelo v televíznom vysielaní aspoň 10 minút z prenosov, čo
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 3%. Z pohľadu atraktivity
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medzi najsledovanejšie zápasy MS v hokeji patril úvodný duel reprezentácie Slovenska
a Česka, ktorý sa hral v sobotu 5. mája 20:10. Sledovalo ho 966 tisíc divákov s podielom
na trhu 49,4%. Okrem televíznych priamych prenosov RTVS pripravila pre hokejových
fanúšikov oficiálny web RTVS hokej.rtvs.sk s priemernou návštevnosťou online prenosov slovenskej reprezentácie viac ako 90.000 unikátnych zobrazení. Najviac unikátnych
zobrazení - 109.000 bolo zaznamenaných 10. mája počas zápasu Slovenska s Francúzskom. V porovnaní s minulým rokom RTVS zaznamenala 134.394 unikátnych návštevníkov (870.000 zobrazení), pričom v predchádzajúcom roku 2017 to bolo iba 71.933 unikátnych návštevníkov. Spokojnosť so stránkou hokej.rtvs.sk vyjadrilo v prieskume 88.6 %
divákov, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 10 %.
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MS v hokeji 2018 vo vysielaní RTVS
1.

Sledovanosť

RTVS odvysielala v rámci tohoročného
šampionátu 162 hodín televízneho vysielania: 4 hokejových zápasov (32 zápasov bolo
odvysielaných naživo, 32 zo záznamu), hokejové štúdiá, sumár MS v kocke, 15-dielny
spomienkový seriál Aj oni boli pri medailách, o reprezentantoch, ktorí sa zaslúžili
o najväčšie úspechy slovenského hokeja.
(tabuľka č. 1).
•
•
•

•
–
•
•

•
–
•
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Na Jednotke bolo odvysielaných 27 hodín, na Dvojke viac ako 135 hodín premiérového vysielania z MS.
18%-ný objem zápasov na vysielacej ploche RTVS priniesol 25%-ný podiel na celkových ratingoch.
Priemerná sledovanosť naživo vysielaných prenosov dosiahla na Jednotke hodnotu 590 tisíc divákov (zápasy SK reprezentácie), na Dvojke 189 tisíc divákov (tabuľka
č. 2).
– Jednotka medziročne zaznamenala nárast sledovanosti o 47 tisíc divákov
(shr +2,9%)
– Dvojka medziročne zaznamenala nárast sledovanosti o 29 tisíc divákov
(shr +1,5%)
7 zápasov slovenskej hokejovej reprezentácie dosiahlo priemernú sledovanosť
687 tisíc divákov a podiel na trhu 45,6%.
medziročne sledovalo zápasy SK reprezentácie v priemere o 45 tisíc divákov viac
(shr +4,6%)
Najsledovanejším zápasom MS v hokeji 2018 bol zápas SK reprezentácie Slovensko
– Česko, ktorý sa hral v sobotu 5.5.2017 20:10. Sledovalo ho 966 tisíc divákov s podielom na trhu 49,4%.
Z hľadiska diváckej štruktúry má hokej jedinečný potenciál pritiahnuť k obrazovkám
divákov naprieč všetkými sociodemografickými skupinami (graf č. 1).
– voči univerzálnej CS (12+) nadpriemerné výkony dosahujú muži (všetky CS);
vzdelanejší diváci (diváci s VŠ vzdelaním) a diváci z najväčších miest (nad
100.000 obyvateľov)
Fenomén hokeja potvrdzuje fakt, že viac ako 3 milióna divákov tj. 65% v cieľovej
skupine 12+ si bez prerušenia pozrelo v televíznom vysielaní aspoň 10 minút z prenosov.
medziročne je to nárast o 3%
Aj oni boli pri medailách, spomienkový seriál si na Jednotke pozrelo v priemere
488 tisíc, na Dvojke 122 tisíc divákov.
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1.1

Prílohy sledovanosť

Tabuľka 1: Celková sledovanosť Majstrovstiev sveta v hokeji 2018

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

Tabuľka 2: Sledovanosť jednotlivých hokejových zápasov (priame prenosy)

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA
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Graf 1: Štruktúra divákov Majstrovstiev sveta v hokeji (podiel na trhu %)

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

2.
•
•
•
•

Návštevnosť na webe
priemerná návštevnosť online prenosov slovenskej reprezentácie dosiahla viac ako
90.000 unikátnych zobrazení (tabuľka č.3)
pričom najviac unikátnych zobrazení - 109.000 bolo zaznamenaných 10.5.2018 počas zápasu Slovenska s Francúzskom
nedeľný finálový prenos dosiahol návštevnosť 70.000 unikátnych zobrazení
návštevnosť stránky hokej.rtvs.sk bola v medziročnom porovnaní výrazne vyššia,
v tomto roku bolo zaznamenaných 134.394 unikátnych návštevníkov (870.000 zobrazení), pričom v predchádzajúcom roku to bolo iba 71.933 unikátnych návštevníkov

Zdroj dát: google analytics

3.

Divácke hodnotenie kvality
Zdroj: Online prieskum (22.5-25.5.2018), N = 500, agentúra AKO (zber dát)

Dominantným médiom pre sledovanie MS v hokeji 2018 bola televízia, ktorú uviedlo
ako spôsob sledovania takmer 94% respondentov, ktorí sledovali MS. Približne štvrtina
počúvala rozhlasové vysielanie (27%), resp. sledovala zápasy prostredníctvom internetu
(24,2%).
Sledovanie prostredníctvom rozhlasu a internetu zaznamenalo medziročne výrazný nárast, čo možno pripísať lepším výsledkom našej reprezentácie, ako aj vysielacím
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dňom a začiatkom zápasov našich reprezentantov (viac zápasov hrali počas pracovných
dní v denných časoch). K nárastu počúvanosti rozhlasu prispeli ľudia, ktorí si naladili
rozhlas počas cestovania. Zatiaľ čo predchádzajúci rok uviedlo tento dôvod 16,1% poslucháčov, počas tohtoročného šampionátu to bolo až 40,7 %.
Prenosy z MS boli vo všeobecnosti hodnotené vysoko pozitívne v televízii aj v rozhlase.
Viac ako 90 % divákov televíznych prenosov bolo spokojných s jazykovou kultúrou,
odbornosťou prejavu komentovania a s jeho informatívnosťou. Takmer 90 % divákov bolo spokojných s pútavosťou televízneho komentovania, vtipom a dynamikou
(89.6 %). Diváci by privítali odľahčený a humorný štýl komentovania zápasov. Taktiež
k sprievodnému programu v televíznom vysielaní sa diváci vyjadrovali vo výraznej miere
pozitívne. Štúdio s hosťami a rozhovory priamo na zápase boli najlepšie hodnotené prvky v rámci sprievodného programu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali
lepšie hodnotenie štúdiá a hostia (ich odbornosť a zrozumiteľnosť).
Rozhlasových komentátorov hodnotilo pozitívne viac ako 90 % poslucháčov vo všetkých sledovaných atribútoch.
Spokojnosť so stránkou hokej.rtvs.sk vyjadrilo 88.6 % divákov, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 10 %. S vysielaním zápasov prostredníctvom našich stránok
bolo spokojných 84.8 %, so streamom paralelne hrajúcich sa zápasov bolo spokojných
78.1 % divákov.
Novinkou počas MS bola možnosť využiť HbbTV vysielanie. Informáciu o ňom počula
takmer štvrtina divákov (24.0%), pričom 5.0 % divákov hybridné vysielanie počas MS
v hokeji aj vyskúšalo.

3.1

Prílohy spokojnosť

Pomer sledovania audio, video
obsahu a zmiešaného sledovania
(do video/audio obsahu sme zahrnuli aj sledovanie cez internet).

Porovnanie sledovania podľa typu média. Medziročne rástol najmä rozhlas a web. (kritérium
sledovania/počúvania: minimálne jedna tretina
zápasu)
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Pri televíznych prenosoch dominuje domáce sledovanie. Naopak pri rozhlase mierne
prevažuje vysielanie mimo domova.

Viac ako 90.0 % divákov televíznych prenosov bolo spokojných s jazykovou kultúrou,
odbornosťou prejavu komentovania a s jeho informatívnosťou. Takmer 90.0 % divákov bolo spokojných aj s moderátormi, pútavosťou televízneho komentovania, s vtipom a dynamikou (89.6 %). Taktiež k sprievodnému programu v televíznom vysielaní
sa diváci vyjadrovali vo výraznej miere pozitívne. Štúdio s hosťami a rozhovory priamo
na zápase boli najlepšie hodnotené prvky v rámci sprievodného programu. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom zaznamenali lepšie hodnotenie štúdiá pred a počas zápasov,
hostia (ich odbornosť a zrozumiteľnosť). Ako alternatívu k prenosom RTVS diváci volili
najmä Českú televíziu, keď 14,4 % uviedlo že sledovali ich program.

Diváci TV prenosov hodnotili aj štýl komentovania zápasov. Viac ako polovica (54,8 %)
divákov hodnotila štýl komentovania ako odborný, resp. seriózny. Takmer 20.0 % divákov vnímalo štýl komentovania ako odľahčený a humorný. Z odpovedí na otázku, aký komentátorský štýl diváci preferujú, vyplýva, že rovnako veľká skupina divákov preferuje
odborný/seriózny štýl a odľahčený/humorný.
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Najčastejším dôvodom počúvania prenosov prostredníctvom rozhlasu bol výkon činnosti neumožňujúcej sledovanie televízneho vysielania. Počúvanie rozhlasu počas
cestovania zaznamenalo medziročne najvyšší nárast.

Poslucháči hodnotili komentovanie výrazne pozitívne, keď vo všetkých troch hodnotených oblastiach bol súčet pozitívnych hodnotení nad úrovňou 90 %.

Spokojnosť so stránkou hokej.rtvs.sk vyjadrilo 88.5 %. S vysielaním zápasov prostredníctvom web stránok bolo spokojných 84.7 %, so streamom paralelne hrajúcich sa zápasov bolo spokojných 78.1 %.
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V medziročnom porovnaní dosiahla stránka hokej.rtvs.sk výrazne lepšie hodnotenie.
Medziročný posun v ostatných dvoch hodnotených oblastiach je minimálny.

Takmer štvrtina respondentov (24.0%), ktorí uviedli, že sledovali zápasy MS, už počula
o hybridnom vysielaní (HbbTV). 5% divákov uviedlo, že HbbTV počas MS v hokeji vyskúšali a aj ich zaujalo.

3.2

Postrehy divákov televízneho vysielanie (otvorená otázka)

V otvorených otázkach bol televízny program hodnotený pozitívne. Diváci vyjadrili spokojnosť s komentovaním, analýzami v štúdiu aj s celkovým obsahom. Ocenili odborných
hostí v štúdiu aj rozbor herných situácií. Komentátorov vnímali ako pohotových profesionálov, ktorí dokázali byť aj vtipní. Negatívne vnímali prerušovanie reklamami. Uvítali
by viac kontextuálnych informácií o hráčoch. V ojedinelých prípadoch sa objavovali výčitky smerom k angličtine a k tomu, že sa hostia v štúdiu málo striedali.
Vybrané výroky:
Bolo to vždy zaujímavé, zrozumiteľné a odborné.
Ja som veľmi spokojná s vysielaním hokeja na RTVS, nemám žiadne výhrady, dúfam,
že aj v budúcnosti bude MS vysielať RTVS.
Chcelo by to viac predstaviť hráčov, kde hrali, koľko hrali.
Majstrovstvá sveta boli z môjho pohľadu zvládnuté dobre, avšak čo sa týka štúdia ms
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tak sa mi moderátori vôbec nepáčili. Žena tam pôsobí príliš koketne a ten chlap moderoval ako keby spal, žiadna dynamika, žiadny pozitívny náboj, komentátori sú špičkoví
a glosátori - hostia v štúdiu to zachránili :).
Mám rada vtipné komentáre, ale aj odborné komentáre. Ja osobne nemôžem tomu nič vytknúť, naši komentátori sú pri nepriaznivom stave pre našich hokejistov veľmi negatívni
a prestávajú našim hokejistom veriť.
Nemám čo vytknúť, komentátori odvádzali dobrú robotu po všetkých stránkach.
Nepáčia sa mi výrazy: „ukradli nám gól” - gól padol z ofsajdu, našim sa krivdí, rozhodcovia
sú proti a ani emócie moderátora - nie je to to, čo preferujem, preto pozerám TV na iných
kanáloch.
Pozitívne bolo, že boli hostia v štúdiu, ktorí sa hokeju rozumeli a dali aj pohľad do zákulisia, rozoberali aj herné situácie. Negatívne bolo, že pri komentovaní si komentátori plietli
mená hokejistov, poplietli dianie na ľadovej ploche.
Preferovala by som humornejšie a odľahčenejšie komentovanie, viac komentovania hráčov a informácií o nich.
Som maximálne spokojný hlavne s p. Gašparom, prijemný hlas a vysoká odbornosť. Kedysi aj s p. Lintnerom to bolo top.
Veľmi odborné a nestranné posudzovanie a hodnotenie hry pánom Valábikom v TV štúdiu – perfektné. Rozhovory s hráčmi.... - ťažko sa im vyjadrovalo od únavy.
Vysielanie MS bolo v poriadku, tento rok boli lepší hostia.. (zrozumiteľnejšie podanie zápasu..)

3.3

Postrehy poslucháčov rozhlasového vysielanie
(otvorená otázka)

V otvorených otázkach hodnotili poslucháči rozhlasové komentovanie bez výraznejšej kritiky. V jednotlivých prípadoch sa týkala kvality signálu a pod. Poslucháči ocenili
rozhlasové prenosy ako alternatívu k televízií, pričom hodnotili celkový dojem pozitívne. Vnímali aj to, že rozhlasový komentár im sprostredkoval iný, kvalitatívne nie slabší
zážitok ako televízia. Najviac ocenili dynamiku, pútavosť komentovania a pohotovosť
komentátorov. V niektorých prípadoch by privítali presnejší opis diania na ihrisku.
Vybrané výroky:
Všetko ok, komentátori to prežívali viac ako hokejisti, už už sa tešili, stupňovali intenzitu
hlasu, keď sa približoval puk do bránky aj do tej súperovej, miestami som si nebola istá či
sme gól dali alebo dostali.
Vo väčšine prípadov to bolo komentované veľmi dobre, mal som dobrý prehľad o tom, čo
sa deje na ľade, aj keď som nemal možnosť prenos vidieť, čo je aj cieľom, avšak pri zápase
SVK-FRA to tuším komentoval niekto iný, tam mi chýbala pohotovosť komentátora a podrobnejší a rýchly opis toho, čo sa na ľade deje.
Super komentovanie emotívne.
Som rád, že je aj rozhlasový prenos. Nie vždy je možné sústrediť sa na televízor a nie vždy
má človek dostupný internet alebo dosť času.
Samozrejme, že rozhlasové komentovanie je náročnejšie, keďže je bez obrazu, ale práve
preto by sa páni komentátori mali trošku viac posnažiť nám ten obraz priblížiť. Napríklad
keď povedia „Švédi už ale mieria do protiútoku”, zaujíma ma, po ktorej strane resp. aký je
pomer útočníci-obrancovia. Samozrejme, páni si zaslúžia rešpekt, pretože je naozaj náročné dokomentovať taký rýchly a dynamický šport, ako hokej.
Rozhlasové vysielanie je výborné komentované, viac akčnosti.
Rozhlasové komentovanie sa mi veľmi páčilo, niekedy ma až fascinujú rôzne trefné slovné zvraty a prirovnania, ktoré moderátori používajú :).
Dobré komentované aj s humorom.
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Nikdy by som si nemyslela, že v rádiu sa mi bude hokej viac páčiť. Je lepšie komentovaný,
je to oveľa dramatickejšie.
Negatívne bolo, že komentátori neboli presní v komentovaní diania na ľadovej ploche.
Mohli by byť lepší komentátori, živší.
Komentovanie bolo skvelé napr. počas šoférovania, kde som nemohol zápasy sledovať
v TV.
Keď sa spojí vysielanie naživo v TV a pustí sa komentovanie z rádia, celkom zaujímavý
výsledok.
Tour de France - Priemerná sledovanosť živých prenosov 105. ročníka Tour de France
v tomto roku dosiahla 203.000 divákov v cieľovej skupine 12+ s podielom na trhu 22,2%.
Celkovo si slávne cyklistické podujatie (preteky + štúdia, zásah: 3 minúty bez prerušenia) pozrelo 2.126.000 divákov, čo predstavuje 45,7% populácie v cieľovej skupine 12+. Diváci RTVS upriamili svoju pozornosť aj na vysielanie televízneho štúdia Tour de France,
ktoré aj vďaka profesionálnym skúsenostiam a odborným postrehom bratov Martina
a Petra Velitsovcov dosiahlo rekordný trhový podiel 13,5% v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi.
MS vo futbale - RTVS odvysielala na Jednotke a Dvojke 64 priamych prenosov z MS vo futbale v Rusku. Maratón živých prenosov ukončilo finále medzi Francúzskom a Chorvátskom. V cieľovej skupine 12+ si ho pozrelo na Jednotke 759-tisíc divákov s celkovým podielom na trhu (47,7%). Tento duel bol najsledovanejším zápasom celých MS. V porovnaní
s finálovým duelom z MS 2014 je to o viac ako 56-tisíc divákov s nárastom podielu na trhu
+9,0%. Súboj o tretie miesto medzi Belgickom a Anglickom si v sobotu 14. júla na Jednotke v cieľovej skupine 12+ pozrelo 340-tisíc divákov s celkovým podielom na trhu (31,9%).
Zápasy o celkové umiestnenie pútali pozornosť futbalových priaznivcov aj v on-line prostredí. V čase vysielania priamych prenosov na stránke futbal.rtvs.sk bolo zaznamenaných v zápase Francúzsko - Chorvátsko 75-tisíc jedinečných zobrazení a v súboji o tretie
miesto Belgicko - Anglicko 34-tisíc jedinečných zobrazení.
RTVS odvysielala celkovo 220 hodín z MS vo futbale s priemernou sledovanosťou živých
prenosov v cieľovej skupine 12+ 318-tisíc divákov s podielom na trhu 23,5%. V porovnaní
z predchádzajúcimi MS vo futbale v roku 2014 je to nárast o 71-tisíc divákov a podielom
na trhu +4,6%. Celkovo si 64 priamych prenosov MS vo futbale 2018 (aspoň na 3 minúty)
zaplo viac ako 3 milióny divákov, čo predstavuje 66% z populácie v cieľovej skupine 12+.
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MS vo futbale vysielala RTVS na Jednotke a Dvojke
a on-line na špeciálnej podstránke futbal.rtvs.sk
V priebehu konania šampionátu FIFA MS
2018 RTVS odvysielala všetkých 64 zápasov
(54 priamych prenosov a 8 záznamov), 168
štúdií, 25 highlightov.
• 26 zápasov naživo bolo odvysielaných
na Jednotke
• 30 zápasov naživo bolo odvysielaných
na Dvojke
• 8 premiérových zápasov s posunom
bolo odvysielaných na Dvojke
• všetkých 64 zápasov naživo bolo odvysielaných prostredníctvom internetu na podstránke futbal.rtvs.sk
Sumárne bolo odvysielaných 175 hodín premiérového vysielania s obsahom MS vo futbale 2018.
• 121 hodín FIFA MS 2018 – zápasy (52 hodín Jednotka; 69 hodín Dvojka)
• 34 hodín FIFA MS 2018– štúdio (14 hodín Jednotka; 20 hodín Dvojka)
• 20 hodín Futbal – FIFA MS 2018 – highlighty (18 hodín Jednotka; 2 hodiny Dvojka)

A.

Sledovanosť

V medziročnom porovnaní (r.2010–2018) obdobných futbalových eventov medzinárodného významu dosiahli priame prenosy z FIFA MS 2018 najvyšší podiel na trhu a z pohľadu sledovanosti zaznamenali výkon na úrovni ME vo futbale 2016 (s účasťou našich
reprezentantov).
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18-percentný podiel programu FIFA MS 2018 na celkovom objeme vysielania RTVS
(Jednotky+Dvojky) priniesol 43% podiel na celkovej sledovanosti oboch programových služieb v období vysielania prenosov z FIFA MS 2018 (14.6. – 15.7.2018).

(Objem vysielania FIFA MS 2018 na Jednotke tvoril 12%, na Dvojke 25% z celkovej vysielacej plochy v termíne
konania šampionátu. Uvedený objem vygeneroval podiel na celkovej sledovanosti za to isté obdobie pre Jednotku
43%, pre Dvojku 44%.)

V čase vysielania prenosov z FIFA MS 2018 boli Jednotka a Dvojka zvyčajne trhovými
lídrami.
Prenosy FIFA MS 2018 mali zásah takmer 3,1 mil. divákov (66% z populácie 12+), pričom
aspoň pol hodinu z programov MS videlo 2.444.000 divákov (52% populácie 12+).
Priemerná sledovanosť live zápasov na Jednotke dosiahla sledovanosť 468.000 (trhový podiel 26,3%), čo je voči MS 2014 o 203.000 divákov viac a trhový podiel vyšší o 2,9%
(MS 2014 sa konali v Brazílii, neskorší začiatok zápasov).
Priemerná sledovanosť zápasov na Dvojke dosiahla sledovanosť 235.000 (trhový podiel 23,4%). Voči MS 2014 je to o 3.000 divákov viac a trhový podiel vyšší o 6,9%.

•
•
•
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najviac divákov, 759.000 si pozrelo finálový zápas Francúzsko – Chorvátsko s trhovým podielom 47,4%.
v čase vysielania zápasu bola Jednotka absolútnou trhovou jednotkou.
druhý polčas finálového zápasu Francúzsko – Chorvátsko sledovalo 825 000 divákov (najsledovanejší polčas FIFA MS 2018), prvý polčas si nenechalo ujsť 731 000
divákov
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•

najvyššie hodnoty sledovanosti zaznamenal zápas v druhej polovici druhého
polčasu, keď až do skončenia zápasu neklesla sledovanosť pod 900.000 divákov (s
maximom 941.000 divákov)

Pozn.: Kompletný prehľad sledovanosti jednotlivých zápasov (Tabuľka 1 – Prílohy)

Z hľadiska diváckej štruktúry prirodzene najsilnejšiu kategóriu divákov tvorili muži;
diváci s VŠ vzdelaním boli zastúpení viac. (Graf č.1)
Špeciálna podstránka futbal.rtvs.sk, zriadená počas konania šampionátu na RTVS –
web sídle, pre ľahšiu a aktuálnu dostupnosť obsahu MS 2018 vo futbale zaznamenala
nasledujúce výsledky návštevnosti:
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B.

Prílohy

Tabuľka 1: Sledovanosť jednotlivých futbalových zápasov (premiérové zápasy)
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Graf 1: Štruktúra divákov FIFA MS 2018

Tabuľka 2: Podiel na trhu (%) FIFA MS 2018 (zápasy + doplnkové vysielanie)

Ostatné – V prvom polroku sme odvysielali svetové poháre v biatlone, v zjazdovom lyžovaní, cyklistické klasiky. Teda z hľadiska slovenského športu kľúčové svetové podujatia.
S veľkým diváckym záujmom sa stretlo vyvrcholenie najvyššej domácej hokejovej súťaže, štandardne sledovaným produktom je aj futbalová Fortuna liga. V druhom polroku boli najdôležitejšie zápasy Trnavy v Európskej lige, futbalovej reprezentácie v rámci
Ligy národov a predovšetkým štart zimnej sezóny. RTVS po prvý raz odvysielala všetky
svetové poháry v biatlone a takisto po prvý raz zaradila do vysielania aj obrovský slalom Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Tieto priame prenosy sa stretli s obrovským
záujmom divákov.
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SP sezóna 2017 / 2018
Oslo – paralelný
Zjazdové
slalom
lyžovanie
1.1.2018
- slalomy
Po......
SP

Dvojka

16:04

17:56

112:14:00

191

Záhreb - 1. kolo
Zjazdové lyžovanie
3.1.2018
- slalomy
..St....
SP

Dvojka

12:59

14:05

0065:55

113

Záhreb - 2. kolo
Zjazdové lyžovanie -3.1.2018
slalomy SP
..St....

Dvojka

16:27

17:27

0059:52

247

Kranjska GoraZjazdové
- 1. kolo lyžovanie -7.1.2018
slalomy SP
......N

Dvojka

9:27

10:34

0066:47

165

Kranjska GoraZjazdové
- 2. kolo lyžovanie -7.1.2018
slalomy SP
......N

Dvojka

12:15

13:13

0058:07

315

Flachau - 1. kolo
Zjazdové lyžovanie -9.1.2018
slalomy SP
.U.....

Dvojka

17:59

19:04

0064:57

106

Flachau - 2. kolo
Zjazdové lyžovanie -9.1.2018
slalomy SP
.U.....

Dvojka

20:48

21:45

0056:39

112

Lenzerheide - Zjazdové
1. kolo lyžovanie28.1.2018
- slalomy SP
......N

Dvojka

9:28

9:52

0023:38

181

Lenzerheide - Zjazdové
2. kolo lyžovanie28.1.2018
- slalomy SP
......N

Dvojka

12:34

12:52

0017:57

228

Štokholm - CityZjazdové
Event lyžovanie30.1.2018
- slalomy SP
.U.....

Dvojka

17:41

19:40

118:37:00

170

OfterschwangZjazdové
- slalom ženy
lyžovanie
(1. kolo)
10.3.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

9:28

10:29

0061:24

92

OfterschwangZjazdové
- slalom ženy
lyžovanie
(2. kolo)
- slalomy SP
10.3.2018
.....S.

Dvojka

12:28

13:22

0054:25

125

- slalomy SP
.....S.
Are (1. kolo) Zjazdové lyžovanie17.3.2018

Dvojka

10:44

11:22

0037:41

86

Are (2. kolo) Zjazdové lyžovanie17.3.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

13:28

14:11

0042:52

155

SP sezóna 2018 / 2019

200

Soelden (obrovský
Zjazdové
slalom)
lyžovanie
- 1.kolo
27.10.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

9:55

11:06

0071:26

47

Soelden (obrovský
Zjazdové
slalom)
lyžovanie
- 2.kolo
27.10.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

14:09

14:31

0022:17

60

Levi (slalom) -Zjazdové
1. kolo lyžovanie
17.11.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

10:55

11:50

0055:02

63

Levi (slalom) -Zjazdové
2. kolo lyžovanie
17.11.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

13:40

14:33

0053:20

120

Killington (obrovský
Zjazdové
slalom)
lyžovanie
- 2.24.11.2018
kolo
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

18:57

19:55

0058:09

106

Killington (slalom)
Zjazdové
- 1. kolo
lyžovanie
25.11.2018
- slalomy SP
......N

Dvojka

16:38

16:39

0001:46

96

Killington (slalom)
Zjazdové
- 2. kolo
lyžovanie
25.11.2018
- slalomy SP
......N

Dvojka

18:58

19:50

0051:07

185

St. Moritz (paralelný
Zjazdové
slalom)
lyžovanie9.12.2018
- slalomy SP
......N

Dvojka

12:57

14:39

102:11:00
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Courchevel (obrovský
Zjazdovéslalom)
lyžovanie
-21.12.2018
1.-kolo
slalomy SP
....Pi..

Dvojka

10:24

11:05

0040:49

40

Courchevel (obrovský
Zjazdovéslalom)
lyžovanie
-21.12.2018
2.-kolo
slalomy SP
....Pi..

Dvojka

13:24

14:11

0047:12

96

Courchevel (slalom)
Zjazdové
- 1.lyžovanie
kolo 22.12.2018
- slalomy SP
.....S.

Dvojka

10:25

11:14

0048:16

148
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SEKCIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE
Najdôležitejšími aktivitami Sekcie marketingu a komunikácie v roku 2018 opäť boli
projekty, ktoré okrem svojej televíznej alebo rozhlasovej podoby mali aj veľký vplyv na
formovanie obrazu RTVS. Takými projektmi boli napríklad Najväčší Slovák a druhá séria Zem spieva, ktoré okrem obsahu vo vlastných programových skužbách RTVS mali
presah aj do printmédií, na online a v sociálnych médiách a vytvárali pre RTVS pozíciu
trendsettera. Všetky aktivity Sekcie marketingu a komunikácie sa sústredili na multi
platformový marketing tak, že okrem vlastných médií sa do projektov zapájali prostredníctvom PR aktivít a inzercie iné printové a online médiá, efektívne sa využíval web rtvs.
sk ako aj sociálne médiá.

Projekty a kampane 2017
Imidžové projekty:
Najobjektívnejšie spravodajstvo
Najzamestnávateľ
Ďakujeme, koncesionári
Imidžovo – televízne projekty:
Zem spieva II
Najväčší Slovák
Produktové kampane - televízia:
Silná zostava, Inšpektor Max, SK Dejiny, Neskoro večer, Biele vrany, Remeslo má zlaté dno, Slovensko advent 2018, Tresky plesky, Experiment, Reportéri, PPPíter v Afrike,
Chochmesovci, Komunálne voľby 2018, ZOH 2018 v Pjongčangu, MS v hokeji 2018 v Dánsku, MS vo futbale 2018 v Rusku
Produktové kampane - rozhlas:
Sme naladení na slovenskú hudbu, Radio_Head Awards 20167, Košický zlatý poklad,
Zázračný oriešok, 25. výročie RSI, Ste múdri ako rádio?, Deň otvorených dverí Regina
Západ, 90. koncertná sezóna SOSR, 12. ročník PRIX EX AEQUO, Auto na kľúč, realizácia
denných prehľadov na rozhlasové vysielanie v TV

KĽÚČOVÉ IMIDŽOVÉ PROJEKTY
Najobjektívnejšie spravodajstvo
Na začiatku roka vyšiel pravidelný štvrťročný prieskum agentúry MEDIAN SK, ktorý
potvrdil, že verejnoprávna RTVS má opäť najobjektívnejšie televízne spravodajstvo. Až
24,8% respondentov uviedlo RTVS. Na podporu tohto úspechu sme pripravili imidžový
TV a RO spot odkazujúci práve na výsledky prieskumu. Až do výsledku ďalšieho štvrťročného prieskumu mohli naši diváci túto správu vzhliadnuť aj vo forme krátkych jinglov pred a po Správach RTVS. Verejnosti sa tento úspech RTVS dostal aj formou tlačovej
správy a spontánnych PR výstupov, rovnako tak na FB fanpage spravodajstva RTVS.
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Ďakujeme, koncesionári
Je veľmi dôležité koncesionárom prostredníctvom vhodne zvolených komunikačných
nástrojov pripomínať benefity, ktoré vďaka koncesiám získavajú – kredibilné verejnoprávne médium, dôveryhodné a aktuálne spravodajstvo, unikátna dokumentárna tvorba, koprodukcia slovenskej filmovej tvorby, prenos top športových a kultúrnych podujatí, vysielanie z regiónov, pôvodná tvorba pre deti, vysielanie pre nepočujúcich, web
pre nevidomých, vysielanie neprerušované reklamou atď. Práve preto sme sa rozhodli
prostredníctvom imidžovej kampane Ďakujeme, koncesionári poďakovať divákom a poslucháčom RTVS za ich priazeň a pripomenúť im, čo všetko sme v roku 2017 pre nich na
TV obrazovky a do rozhlasového éteru priniesli.
Primárnym nástrojom promotion bolo zobrazenie TV relácií a vymenovanie RO relácií,
ktoré boli vyrobené vďaka koncesionárskym poplatkom – tvorili ich top akvizície, zábavné relácie a dokumentárne filmy a relácie pre deti z vlastnej produkcie a populárne rozhlasové relácie. Sekundárnym nástrojom kampane Ďakujeme, koncesionári bolo
spojenie konkrétnej relácie s platením koncesionárskych poplatkov prostredníctvom
ďakovacieho jinglu v úvode a závere televíznych a rozhlasových relácií.

KĽÚČOVÉ IMIDŽOVO - TELEVÍZNE PROJEKTY
Zem spieva II
Po diváckom úspechu premiérovej série Zem spieva RTVS spustila 13. januára 2018 v sobotnom primetime jej ďalšiu sériu. Do Martina a Starej Ľubovne prišlo na kasting viac
ako 2000 záujemcov.
V pokračovaní veľkolepej šou sa v úlohe moderátorov opäť objavilo trio s Hudbou Vesmírnou. V úlohe lokálpatriotov sa predstavili mnohé známe slovenské tváre - Janko
Koleník, Milka Zimková a Lujza Garajová-Schrameková, Jana Kirschner, Katka Knechtová, Matej Tóth, Štefan Štec, Mária Kraľovičová alebo Marianna Ďurianová.
Jednou z noviniek II. série bola účasť súborov i jednotlivcov zo zahraničia - zo Srbska, Rumunska, Anglicka, Maďarska, Kanady a dokonca aj z Japonska. Vďaka online vysielaniu bez
geoblokácie si Zem spieva mohli diváci pozrieť online na webe rtvs.sk kdekoľvek na svete.
Projekt Zem spieva zožal úspech aj v zahraničí. Na medzinárodnom televíznom veľtrhu
NATPE v Budapešti vyhrala v konkurencii 10 relácií medzinárodnú súťaž Pitch & Play
Live v kategórii non-scripted formátov a tiež bola ocenená TV producentami na veľtrhu
NATPE v Miami v USA.
Promo kampaň:
• teasingová – TV, rozhlasová a online kampaň
• imidžová – TV & rozhlasové upútavky, printová inzercia, grafická injektáž, online
(web RTVS, Youtube a Facebook Zem spieva)
• PR - tlačové správy a monitoring spontánnych výstupov
• programová podpora v relácii On air
• kontentová – TV & rozhlasové upútavky na týždennej báze s predstavením patriotov & súťažiacich
• dôležitou súčasťou promotion bola aj súťaž so sponzormi relácie komunikovaná
prostredníctvom sociálnych médii
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Najväčší Slovák
RTVS verejnosti predstavila Projekt Najväčší Slovák 23. októbra 2018 počas tlačovej konferencie na Bratislavskom hrade, kde si prítomní novinári mohli ako prví vybrať „svojho“
Najväčšieho Slováka. Víťazom hlasovania slovenských novinárov sa stal Milan Rastislav
Štefánik.
Nasledovala masívna promo kampaň a 1. novembra 2018 sa spustila veľká nominačná fáza,
v rámci ktorej mohla verejnosť až do 20. decembra 2018 prostredníctvom SMS hlasovať
za ľubovoľnú slovenskú osobnosť z histórie, ale aj súčasnosti. Celá nominačná fáza bola
postavená len na marketingu, pretože prvým programový výstup prišiel až po skončení
hlasovania. Marketing nominačnej fázy splnil svoj účel nad očakávania, do ankety bolo
v nominačnej fáze zaslaných viac ako 24 tisíc hlasov. Dôležitým faktorom pre tento projekt
je aj celospoločenská debatu o osobnostiach našej histórie – v tejto oblasti bol cieľ vzhľadom na množstvo článkov a reportáží v slovenských médiách viac ako splnený.
Od 27. – 30. decembra 2018 sme verejnosti odprezentovali v krátkych 15-minútových formátoch pred Hlavnými správami na Jednotke prvých 40 nominovaných a 1. januára 2019
sme počas Galavečera Najväčší Slovák s moderátorkou Adelou Vinczeovou a moderátorom Štefanom Chrappom predstavili zvyšných 60 mien a tým pádom aj prvú desiatku.
Z týchto desiatich mien (Alexander Dubček, Jozef Gabčík, Anton Hlinka, Gustáv Husák,
Juraj Jánošík, Cyril a Metod, Peter Sagan, Anton Srholec, Milan Rastislav Štefánik a Ľudovít Štúr) bude v druhej fáze hlasovania slovenská verejnosť vyberať do konca apríla
svojho Najväčšieho Slováka. Projekt Najväčší Slovák vyvrcholí druhým Galavečerom
s vyhlásením víťaza ankety Najväčší Slovák 1. mája 2019.
Najväčší Slovák RTVS zakúpila ako licencovaný formát BBC. Ako úspešný projekt bol
doteraz prezentovaný v národných verziách vo viac ako 24 krajinách – okrem Spojeného
kráľovstva napríklad v Nemecku, Francúzsku, Rusku, Českej republike alebo Juhoafrickej republike.
Promo podpora relácie:
• Teasrová TV & RO kampaň, TV & RO výzvy k zasielaniu SMS, TV & RO ankety – Jednotka, Dvojka, všetky rozhlasové služby
• Facebook Fanpage Najväčší Slovák, Instagram Najväčší Slovák
• Youtube – teasre & TV upútavkam, TV ankety
• Inzercia v kľúčových printových & online médiách
• Outdooor - bigboardová & city light kampaň

KĽÚČOVÉ PRODUKTOVÉ KAMPANE - TV
ZOH 2018 v Pjongčangu
Začiatok roka 2018 sa niesol v znamení jednej z najdôležitejších športových udalostí
roka – XXIII. Zimné olympijské hry v Pjongčangu. V termíne od 9. – 25. februára priniesla
RTVS na svoje obrazovky programových služieb :1 a :2, špeciálnu micrositu, ale aj do rozhlasového éteru výnimočné športové prenosy (primárne tie, do ktorých boli nominovaní
naši reprezentanti), vrátane otváracieho a zatváracieho ceremoniálu. Na rozdiel od situácie spred 4 rokov priniesla RTVS aj všetky hokejové zápasy slovenskej reprezentácie,
ktoré odvysielala naživo aj na vlnách Rádia Slovensko. RTVS aj vďaka hokeju opätovne
potvrdila svoje dominantné postavenie na slovenskom trhu, keď zlomila rekord v sledo-
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vanosti na internete v objeme prenesených dát. Prvý zápas slovenských hokejistov si
v stredu 14.2. online pozrelo vyše 72.000 divákov.
Počas 17 dní ZOH sme odvysielali viac ako 300 hodín priamych prenosov, záznamov a štúdií.
Pre vysielanie tohto nosného športového vysielania sme pripravili kompletný grafický
balík od zvučiek, on-air grafiky až po celé štúdio. Z oficiálnej grafiky sme vychádzali aj pri
tvorbe identových televíznych prvkov, ktoré boli súčasťou olympijského vysielania (staničné jingle, countdown) a v oficiálnom koncepte sa niesla aj zvuková grafika v rozhlase.
Promo kampaň:
1/ Imidžová fáza
• TV spot „Kuzmina“ (nasadenie v TV aj ako pre-roll na webe rtvs.sk)
V prvej fáze komunikácie sme využili jedinú biatlonistku v histórii, ktorá dokázala obhájiť olympijské zlato v biatlone – Nasťu Kuzminovú. Spot s Nasťou sme
natáčali v interných kapacitách a koncept bol postavený na jej tvrdej príprave na
ZOH v kombinácii so zdravicou, kde pozývala divákov na sledovanie ZOH.
• TV spot „Strihák“
Koncept a claim druhého imidžového spotu vychádzal z časového posunu, ktorý
spôsobil, že prevažná väčšina priamych prenosov sa vysielala vo veľmi skorých
ranných hodinách: „Pravý fanúšik zimnej olympiády má tento rok olympijské
kruhy pod očami.“ Obrazový materiál v spote bol adaptáciou globálneho traileru
k ZOH doplnený o aftershot so zdravicou Naste, ktorý sa týždeň pred vysielaním
odstrihol (olympijské pravidlo 40).
• RO spot – koncepčne vychádzal z druhého imidžového spotu
• Inzercia – vo vybraných denníkoch a týždenníkoch
• TV + RO imidžová upútavka na hokejové zápasy SR reprezentácie
• 20“ TV imidžové remindre – hlavné disciplíny, v ktorých sme mali zastúpenie
našich olympionikov: hokej, biatlon, zjazd, krasokorčuľovanie, skoky
• web banner na rtvs.sk a FB – odkazujúci na špeciálnu micrositu venovanú ZOH
• TV spot „Ďakovačka“ – štatistické poďakovanie divákom za priazeň
2/ Programová fáza
• TV + RO countdown – sekundárne logo v TV a krátke RO spoty s odpočítavaním
(8 dní pred začiatkom)
• Uni upútavka na Štúdio ZOH – interné točenie s Marcelom Merčiakom
• Kontentová upútavka na otvárací ceremoniál
• TV + RO kontentové upútavky na hokejové zápasy SR
• TV + RO kontentové upútavky na medailové boje našich reprezentantov (4x biatlon, 5x zjazdové lyžovanie)
• TV privítacia upútávka Naste Kuzminovej

MS 2018 v hokeji v Dánsku
Po ZOH a ZPH v Pjongčangu boli MS v hokeji v dánskej Kodani a Herningu ďalším významným projektom športového vysielania RTVS v 1.polroku 2018. V televíznom vysielaní
sa od 4. mája objavilo všetkých 64 zápasov v 31 priamych prenosoch a 33 záznamoch.
Všetky zápasy SR reprezentácie RTVS priniesla aj poslucháčom Rádia Slovenska. A štandardom bol aj špeciálny hokejový web s vysielaním všetkých zápasov a extra obsahom.
Novinkou vo vysielaní bola služba hybridnej televízie (HbbTV), ktorá divákom umožnila
zobrazenie multimediálneho obsahu pomocou internetového signálu. K tomu ponúkla
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RTVS po prvýkrát aj funkciu Time-shift, ktorá umožnila spätné prehrávanie programov
až 24 hodín dozadu, a službu 7-dňového archívu vlastnej tvorby.
O atraktívnosti hokejového šampionátu ako aj jeho dôležitosti vo vysielaní RTVS svedčí
medziročný nárast, ktorý bol o 45 tisíc divákov viac (share +4,6%) ako v predchádzajúcom roku.
Promo kampaň
Koncept proma s názvom „hokejová rozprávka“ v sebe spájal tradíciu krajiny, ktorá je
rodiskom známeho rozprávkara Hansa Ch. Andersena a zároveň vášeň pre hokej, ktorá
je príznačná pre Slovákov. Spot sa zameriaval na detský svet a fantáziu, ale oslovil aj
dospelých, ktorí aj napriek početným neúspechom stále veria v návrat zlatých čias slovenského hokeja.
Základom imidžového spotu bol kontrast rozprávkového príbehu (rozprávaného otcom) a fantáziou chlapca, ktorý si ho predstavoval ako hokejový zápas. Zobrazenie tejto
predstavy bolo animované (výroba v rámci interných kapacít), scéna s otcom a synom
bola točená.
Z animovanej časti imidžového spotu vznikli aj ďalšie deriváty komunikácie:
• countdown – nasadený (aj ako pre-roll na webe)
• packshoty pre kontentové upútavky na SK zápasy
• inzercia
• webové bannery
• identové jingle
• upútavka na SMS súťaž

Majstrovstvá sveta 2018 vo futbale v Rusku
RTVS v rámci bohatej športovej ponuky priniesla v lete všetkým futbalovým fanúšikom
na svoje obrazovky najväčší futbalový sviatok sveta – 2018 FIFA World Cup™. Boli to
21. majstrovstvá sveta vo futbale a uskutočnili sa od 14. júna do 15. júla v Rusku.
RTVS zo svetového šampionátu odvysielala všetkých 64 zápasov v 56 priamych prenosoch + 8 záznamoch. V programovej ponuke MS nechýbal ani hodinový sumár denného programu tzv. Highlighty, ktoré odvysielala prevažne Jednotka po večernom zápase.
V úvodný deň futbalového šampionátu 14. júna ponúkla RTVS na Jednotke hodinový
otvárací ceremoniál spolu s úvodným duelom medzi Ruskom a Saudskou Arábiou.
Pre vysielanie tohto atraktívneho športového vysielania sme pripravili kompletný grafický balík od zvučiek, on-air grafiky až po celé štúdio, ktoré bolo navyše vynovené
o unikátnu 14-metrovú LED stenu s celkovou rozlohou vyše 40 m2 a špeciálnu virtuálnu
grafiku, prostredníctvom ktorej mali diváci možnosť počas zápasu sledovať atraktívnou
formou vybraných hráčov resp. zaujímavé tímové údaje. Z oficiálnej grafiky šampionátu
sme vychádzali aj pri tvorbe identových televíznych prvkov, ktoré boli súčasťou olympijského vysielania (staničné jingle) a v oficiálnom koncepte sa niesla aj zvuková grafika
v rozhlase.
Ako súčasť televíznej ponuky k MS vo futbale sme pripravili a od 21. mája spustili tematickú kampaň pod názvom „Futbal ako z veľkej knihy“ ako poctu velikánom ruskej
literatúry. Slávne diela od Dostojevského, Tolstoja, Turgeneva či Gogoľa sme za pomoci
našej športovej redakcie premietli do pamätných okamihov MS.
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Promo kampaň tvorili 3 fázy:
1/ teasingová fáza
• 3x TV teaser (nasadenie v TV aj ako pre-roll na webe rtvs.sk) – rôzne pamätné
futbalové situácie našité na slávne ruské diela
2/ imidžová fáza
• 6x TV teaser s packshotom – dopracované teasre o ďalšie diela/situácie doplnené o packshot
• TV imidžová upútavka – kompilát všetkých teasrov do jednej hlavnej upútavky
• web banner na rtvs.sk a FB – odkazujúci na špeciálnu micrositu venovanú MS
• tlačovka v priestoroch vynoveného štúdia
• PR správa - vysielanie
3/ programová fáza
• 25x TV kontentová upútavka
• 15x TV prehľadová upútavka
• TV upútavka na SMS súťaž
PR správy - sledovanosť

KĽÚČOVÉ ROZHLASOVÉ PROJEKTY
Sme naladení na slovenskú hudbu
Televízna kampaň na podporu rozhlasových staníc - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio
Devín, Rádio_FM. Hlavný komunikačný message bol: Sme naladení na slovenskú hudbu.
Každá stanica navrhla 3 – 4 reprezentatívnych hudobníkov, ktorí sú profiloví pre ich stanicu:
1. Za Rádio Slovensko: Kuly, Kristína, Adam Ďurica, Mária Čírová.
2. Za Rádio Regina: Janko Lehotský, Pavol Hammel. Janko Kuric
3. Za Rádio Devín: Adriana Kučerová, Peter Lipa, Adrian Kokoš, Soňa Horňáková.
4. Za Rádio_FM: Billy Barman, Tolstoys, Vec.
Boli s nimi natočené 30-sekundové spoty, kde vyhlasovali, že aj oni sú naladení na slovenskú hudbu. Spot sa uzavrel vždy logom príslušnej stanice.
Promo kampaň:
• Redakčnými vstupmi na uvedených rozhlasových staniciach
• Rozhlasové zdravice interpretov na jednotlivých rozhlasových staniciach s claimom:
Naladení na slovenskú hudbu
• Hudobné minimixy s claimom
• Dňom slovenskej hudby, keď jeden deň sa vysielala v maximálnych časových možnostiach hudba od slovenských interpretov
• PR správa o dni slovenskej hudby a ku kampani

Letná promotion „Rádio Slovensko: Auto na kľúč“
Veľká letná hra „Rádio Slovensko: Auto na kľúč“ je prvou svojho druhu, vysielanou
na našom okruhu. Cieľom hry je zvýšiť počúvanosť Rádia Slovensko a rovnako aj povedomie o značke. Posolstvo hry:
„Jazdite bezpečne – v aute počúvajte iba Rádio Slovensko a vyhrajte nové auto“.
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Hra Auto na kľúč prebiehala po celom Slovensku počas pracovných dní od 1. do 28. augusta 2018. Princíp hry spočíval v tom, že naša motohliadka jazdiaca po celom Slovensku vyhlásila evidenčné čísla vozidla idúceho pred ňou do priameho vysielania Rádia
Slovensko. Ak posádka vyhláseného vozidla počúvala RS a do 5 minút bezpečne zastavila, vyžrebovala si jeden z 90 kľúčov, ktorý mohol byť kľúčom od nového auta.
So všetkými majiteľmi kľúčov sme sa stretli na veľkom finále 8.septembra 2018 na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici. Všetci si vyskúšali odomknúť Auto na kľúč a jedna
z našich poslucháčok sa stala šťastnou majiteľkou nového auta.
Promo kampaň:
• RO: upútavky na okruhu RS (teasing, informačný spot, spoty z terénu)
• TV: upútavky vysielané na :1 a :2 (teasing, informačný spot, spot z terénu)
• Printy: celostranové image vizuály v denníkoch Pravda, Plus 1 deň, HN a v týždenníku Plus 7 dní
• Outdoor: bigboardy vo väčších slovenských mestách
• Tlačoviny: informačné letáky rozdávané účastníkom hry
• Promo materiály s logom hry: obrandované auto motohliadky, tričká, kľúče
• Facebook RS a RTVS: teasing, fotografie a videá z terénu
• Web rtvs.sk: banner, informácie, štatút, fotogaléria

Programové a korporátne PR
V období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 RTVS zaznamenala 54.230 mediálnych výstupov. PR stratégia súvisiaca s hlavnými televíznymi, rozhlasovými a filmovými
projektmi a personálnymi zmenami na kľúčových pozíciách sa naďalej sústreďovala na
proaktívnu komunikáciu s médiami. Posilňovali sme tiež komunikáciu na oficiálnej webovej stránke www.rtvs.sk a veľký dôraz sme kládli na propagáciu RTVS a jej projektov
na sociálnych sieťach.
Korporátna komunikačná stratégia RTVS sa v prvej polovici roka 2018 sústredila na
mediálnu podporu druhej série folklórnej šou Zem spieva. Galaprogram finalistov Zem
spieva pod holým nebom opätovne otváral tradičné folklórne slávnosti vo Východnej
a RTVS ho priniesla v priamom prenose na Dvojke. RTVS aj tento rok odvysielala televízny galavečer OTO. V tejto diváckej ankete získala množstvo ocenení pre svoje tváre
a projekty. V druhej polovici roka 2018 sme sa venovali hlavne novým zaujímavým titulom v jesennej programovej ponuke RTVS, a to doku-reality show Remeslo má zlaté
dno, diskusnej relácii o vede Experiment a celonárodnej ankete Najväčší Slovák, ktorá 1. novembra odštartovala svojou nominačnou fázou. Intenzívne sme komunikovali
i vysielanie série predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest
a obcí nad 25.000 obyvateľov a televízny a rozhlasový program k významným výročiam
v roku 2018.
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ODBOR KREATÍVY
(TÍMY: KREATÍVA SRO, GRAFIKA STV, UPÚTAVKY STV)
Na začiatku roka Odbor kreatívy zaviedol prehľadnejšiu organizáciu práce, keď rozčlenil
svoje kapacity podľa cieľových zložiek, ktorým sú výsledky tvorivej práce určené: RTVS
ako celok, STV, SRo, Nové médiá, Media RTVS, Iné.
Ťažiskovými projektmi Kreatívy boli veľké športové udalosti – Zimné olympijské hry,
Majstrovstvá sveta v hokeji, Majstrovstvá sveta vo futbale, ako aj významná politická
udalosť – Komunálne voľby 2018. Do prípravy a vysielania týchto projektov sa zapojili
všetky zložky Odboru kreatívy a cieľovými zložkami boli STV, SRo, Nové médiá, ako aj
Media RTVS.
Grafický tím Kreatívy intenzívne spolupracoval pri výrobe koprodukčných filmov Dubček - Krátka jar, dlhá zima a Vianočné želanie.
Celoročná kampaň RTVS Osmičkové výročia reflektovala významné historické medzníky našich dejín. Okrem všeobecnej grafickej upútavky malo každé výročie vlastný jingel,
bug a packshot.
Charakter veľkej kampane mali projekty Remeslo má zlaté dno, Slovensko Advent 2018
a Najväčší Slovák. Pri každom z týchto projektov bol vytvorený základný obrazovo-zvukový vizuál, podporná grafika a rozsiahla promo-kampaň vo všetkých médiách a na
všetkých dostupných platformách.
Tlačová zložka grafického tímu Kreatívy vytvorila vyše 250 návrhov prevažne pre SRo.
Najväčšiu časť tejto práce tvorili plagáty a bulletiny, ale v skutočnosti každý jeden grafický vizuál obsahoval vo svojich derivátoch aj tlačovú službu.
Spomedzi kampaní pre SRo treba spomenúť Radio_Head Awards, 25 rokov Radio
SIovakia International, Prix ex Aequo a marketingový servis pre Symfonický orchester
slovenského rozhlasu.
Zvláštnu pozornosť venovala Kreatíva kampaniam Sme naladení na slovenskú hudbu
a Auto na kľúč, ktoré boli vyrábané vo vlastnej réžii.
Kreatívne výstupy určené pre Nové médiá spočívali najmä v pravidelnom dodávaní
upútaviek a vysielacej grafiky relácie Park, nový grafický koncept platformy HbbTV
a výtvarné návrhy nových microsite-ov. Kreatíva pravidelne participovala na on-line
výstupoch projektov Trpaslíci a Čo ja viem.
V roku 2018 bolo v rámci štandardného servisu v televíznej Kreatíve vyrobených 2808
selfpromových formátov (kampane, televízne prehľady, kompiláty, štandardné upútavky, promo jingle, tematické jingle, teasere) a 190 grafických komponentov pre jednotlivé
programy a vysielanie (zvučky, predely, wipes, titulkové lišty, loopy, copyrighty), ako aj 308
tlačových/webových grafických výstupov a 113 komerčných výstupov pre MEDIA RTVS.
Rozhlasová kreatíva vyrobila pre programové služby Rádio Slovensko, Rádio Regina
a rádio Devín za rok 2018 4200 rozhlasových upútavkových foriem, pri čom štandardne
spĺňala aj požiadavky servisu pre program. V užšej spolupráci participovala na vytváraní stále nových zvukových grafík a tematických zvukových obalov, ktoré reflektovali
aktuálne kampane, podujatia a udalosti.
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Mediálne spolupráce a charitatívne kampane
V roku 2018 bolo v RTVS v rámci vysielania vo verejnom záujme realizovaných viac ako
20 celoslovenských charitatívnych výziev a vyše 120 mediálnych spoluprác.
RTVS bola redakčne aj spravodajsky prítomná pri kľúčových festivaloch a významných
kultúrnych podujatiach, ako napr. Igric, Agrofilm, Etnofilm Čadca, Cinematik, Be2Can,
Artfilm, Projekt 100, Medzinárodný filmový festival Bratislava a iné.
Najvýznamnejšie koprodukcie RTVS s mediálnou podpornou kampaňou
Tlmočník (réžia: Martin Šulík)
Backstage (réžia: Andrea Sedláčková)
Kvetinárstvo (réžia: Ruben Desiere)
Dubček (réžia: Laco Halama)
Dôverný nepriateľ (réžia: Karel Janák)
Válek (réžia: Patrik Lančarič)
Môj posledný autoportrét (réžia: Marek Kuboš)
Pivnica (réžia: Igor Vološin)
Palach (réžia: Robert Sedláček)
Cirkus Rwanda (réžia: Michal Varga)
Toman (réžia: Ondřej Trojan)
Kapela (réžia: Ladislav Kaboš)
Vycestovacia doložka pre Dubčeka (réžia: Juraj Lihosit)
Rozprávky:
Mimi a Líza – Tajomstvo vianočného svetla (réžia: Katarína Kerekešová, Ivana Šebestová)
Vianočné želanie (réžia: Peter Bebjak)
Kúzelník Žito (réžia: Zdeňek Zelenka)

Kľúčové charitatívne kampane a kampane vo verejnom záujme
Subjekt: Zastúpenia Európskej komisie v SR
Názov kampane: Erasmus, Euromýty, Deň Európy
Cieľ kampane: Celoročná podpora informačných a osvetových projektov ZEK v SR:
Subjekt: O. z. Pacientov s dermatologickými malignitami
Názov kampane: Čo o nej vieš? O koži, v ktorej žiješ?
Cieľ kampane: Celonárodná osvetová kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti o rakovine kože – melanóme.
Subjekt: Liga proti rakovine
Názov kampane: Deň narcisov
Cieľ kampane: Celonárodná verejná zbierka na podporu aktivít o. z. spojená s osvetovou
kampaňou o. z. Liga proti rakovine.
Subjekt: Únia materských centier
Názov kampane: Míľa pre mamu
Cieľ kampane: Celonárodná kampaň na podporu oslavy Dňa matiek a propagácie verejnej zbierky na pomoc materským a rodinným centrám na Slovensku.
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Subjekt: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Názov kampane: Belasý motýľ
Cieľ kampane: Celonárodná osvetová kampaň spojená s verejnom zbierkou na pomoc
ľuďom so svalovou dystrofiou.
Subjekt: Národný Trust, n. o.
Názov kampane: Víkend otvorených parkov a záhrad
Cieľ kampane: Celonárodná osvetová kampaň s cieľom prezentácie a vyzdvihnutia slovenských parkov a záhrad a zapojenia verejnosti do ich aktívnej ochrany.
Subjekt: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Názov kampane: Roma Spirit 2017
Cieľ kampane: Podpora aktivít zameraných na osvetu v oblasti sociálnej a spoločenskej
inklúzie Rómov.
Subjekt: Únia nevidiacich Slovenska
Názov kampane: Biela pastelka
Cieľ kampane: Verejná zbierka s cieľom propagácie organizovania zbierky a hlavných
zbierkových dní na podporu aktivít určených pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.
Subjekt: Sekunda pre život, o. z.
Názov kampane: Čas je mozog
Cieľ kampane: Celonárodná kampaň na podporu osvety verejnosti o príznakoch cievnej
mozgovej príhody.
Subjekt: Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Názov kampane: Staroba sa nás dotýka
Cieľ kampane: Odbúravanie predsudkov voči starobe a podpora verejnej zbierky Lienka
pomoci.
Subjekt: Úsmev ako dar, n. o.
Názov kampane: Úsmev ako dar
Cieľ kampane: Verejná charitatívna zbierka
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SEKCIA NOVÝCH MÉDIÍ
WEBOVÉ STRÁNKY
Rok 2018 sa niesol v znamení veľkých športových udalostí.

Zoh2018.rtvs.sk
Na začiatku roka sa uskutočnila Zimná olympiáda v Pjongčangu.
Nové médiá pripravili pre divákov špecializovanú webovú stránku zoh2018.rtvs.sk, ktorá poskytla živé prenosy zo športovísk,
základný spravodajský servis, výsledky a kompletný program.
O olympiádu bol zo strany divákov veľký záujem nielen v televízii,
ale aj na našom špecializovanom webe. Ten počas OH navštívilo
viac ako 112 000 divákov, ktorí si stránku zobrazili 630 248 krát.
Zdroj: http://zoh2018.rtvs.sk
Po zimných olympijských hrách nasledovali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré
sa uskutočnili v dánskej Kodani a Herningu.

Hokej.rtvs.sk
Na špeciálnom hokejovom webe hokej.rtvs.
sk sme naživo vysielali 64 komentovaných
zápasov. Okrem toho boli užívateľom
k dispozícii výsledky, archív slovenských
zápasov, najkrajšie momenty zo šampionátu a denný spravodajský prehľad. Živé
prenosy zo zápasov sme divákom poskytli aj prostredníctvom hybridnej televízie
(HbbTV). V prípade paralelne prebiehajúcich prenosov si mohol každý, kto má TV prijímač s funkciou HbbTV, v rovnakom čase vybrať iný naživo vysielaný zápas. Hokejový
web navštívilo viac ako 133 000 divákov, ktorí si stránku zobrazili 878 584-krát. Po hokejovom šampionáte v Dánsku RTVS priniesla športovým priaznivcom najväčší futbalový
sviatok Majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku. Sekcia nových médií pripravila športový
web futbal.rtvs.sk, kde futbaloví fanúšikovia našli všetky potrebné informácie o vysielaní zo šampionátu a priebehu turnaja. Na webe mali diváci k dispozícii naživo online
stream zo všetkých 64 zápasov šampionátu, denné spravodajstvo, články, výsledky a
krátke zostrihy zápasov. Veľký dôraz sme kládli aj na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, kde RTVS poskytla maximálne množstvo informácií o programe, výsledky zápasov a najlepšie momenty. Diváci našli informácie o šampionáte aj v špeciálnej
aplikácii pre hybridnú televíziu HbbTV – konkrétne program šampionátu, výsledky
zápasov a súpisky jednotlivých mužstiev. Záujem o futbalový šampionát a naša snaha
o poskytnutie čo najväčšieho množstva informácií sa pretavila aj do návštevnosti stránky. Tú navštívilo takmer 185 000 ľudí a zobrazili si ju 1 057 911-krát.
Zdroj: http://hokej.rtvs.sk
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Tdf.rtvs.sk

Sekcia nových médií v druhom polroku 2018 pripravila a zabezpečovala zverejňovanie všetkého materiálu pre športový web pre Tour de France. Išlo o veľké podujatie s celosvetovým
zásahom, na ktorom vystúpila aj naša najväčšia športová hviezda Peter Sagan. Adekvátne
tomu boli divákom poskytované informácie v online priestore v podobe webovej stránky, sociálnych sietí a hybridnej televízie HbbTV. Posledná etapa Tour de France sa stala najsledovanejším nespravodajským programom dňa. Stránka obsahovala aj krátke videá a zvuky
priamo z diania, kde RTVS poskytla maximálne množstvo informácií o tomto podujatí.
Fanúšikov cyklistiky zaujalo aj online vysielanie prenosov na stránkach rtvs.sk
a tdf.rtvs.sk, kde jedna etapa zaznamenala v priemere približne 25 000 zobrazení.
Zdroj: http://tdf.rtvs.sk

Slovensko Advent

Aj 4. ročník projektu Slovensko Advent bol podporený zo strany sekcie nových médií
aktualizovanou webstránkou, tento rok sa menil grafický vizuál stránky a na stránku
boli doplnené aktuálne koncerty z podujatia, bližšie informácie o účinkujúcich, mieste
podujatia a pravidelne sa aktualizovali informácie o dostupnosti/nedostupnosti vstupeniek či linky na záznamy.
Zdroj: https://www.slovenskoadvent.sk/

Najväčší Slovák
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V rámci najvýraznejšieho projektu roka 2018 sme sa podieľali na online identite Najväčšieho Slováka. Okrem komunikácie na sociálnych sieťach sme pripravili aj samostatnú landing page, teda stránku, ktorá má byť cieľová pre záujemcov o kampaň v online
prostredí.
Ak sa užívatelia chcú o projekte dozvedieť viac, na stránke nájdu nielen TOP 10 kandidátov na Najväčšieho Slováka, ale aj ďalšie poradie v TOP 100, zaujímavosti o tom, ako
sa skončili podobné projekty v zahraničí, dôležité informácie o SMS hlasovaní a informácie o priebehu projektu.
Zdroj: https://www.rtvs.sk/najvacsi-slovak/top-10

Prix Ex Aequo

K 12. ročníku medzinárodného festivalu Prix Ex Aequo, ktorý RTVS organizovala v spolupráci s EBU, sme pripravili úplne novú dvojjazyčnú webovú stránku podujatia a zabezpečovali sme jej aktualizáciu podľa požiadaviek kolegov z odboru medzinárodnej
spolupráce.
Zdroj: http://pea.rtvs.sk/sk

V centre Európy

Nová relácia V centre Európy získala svoju podobu aj na webovej stránke www.rtvs.sk.
Z informácií na stránke sa môžete dozvedieť, ako relácia bude vyzerať a ako je možné podieľať sa na nej. Divák sa môže zúčastniť relácie vytvorením krátkeho videa a poslaním
cez mobilnú aplikáciu iReportér.
Zdroj: https://www.rtvs.sk/v-centre-europy
V súčasnosti spravujeme na našich vlastných vydavateľských a vývojárskych účtoch
pre aplikácie RTVS v Apple Store a Google play tri aplikácie vytvorené pre mobilné zariadenia. Ide o aplikácie iRádio, Spravy RTVS a iReportér. Využívame tiež aplikáciu zábavno-vzdelávacej šou Čo ja viem.
Web RTVS má za sebou vynikajúci rok. V tomto období navštívilo našu stránku viac ako
7 611 046 užívateľov a títo užívatelia si stránku zobrazili 79 352 832-krát. Z dlhodobého
hľadiska má návštevnosť webového sídla RTVS rastúci charakter. Najviac navštevovanými sekciami na webe boli stream Jednotky a Dvojky, čo dokazuje záujem divákov sledovať vysielanie RTVS prostredníctvom webu a mobilných zariadení.
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Ďalšie aktivity
Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač.
Umožňujú rozpoznať zariadenie a zapamätať si určité informácie - typ používaného
prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.
Pripravili sme samostatnú stránku, na ktorej si návštevník webovej stránky môže prečítať, ako pracujeme s údajmi o jeho správaní.
Zdroj: http://www.rtvs.sk/cookies
Online spravodajstvo
Podieľame sa na vytváraní online spravodajstva. Ako garanti mobilnej aplikácie Správy
RTVS koordinujeme online editorov a spoločne vylepšujeme užívateľský zážitok.
Uvedomujeme si, že online spravodajstvo má svoje špecifiká, preto sme pripravili manuál, ktorý pomôže našim editorom prispôsobiť komunikáciu.
Spravodajský prieskum
Chceme rozumieť našim divákom a poslucháčom. Spolu s Oddelením výskumu a vývoja
formátov sme pripravili spravodajský prieskum, ktorý nám pomôže bližšie spoznať recipientov nielen spravodajstva ako takého, ale aj návštevníkov spravodajských webov
a mobilných aplikácií.
Push notifikácie
Koncom roka 2018 sme úspešne otestovali a rozbehli push notifikácie, vďaka ktorým
môžeme používateľom mobilnej aplikácie Správy RTVS posielať upozornenia o najdôležitejších správach, a to aj bez toho, aby mali aplikáciu práve zapnutú.
Mikrostránky
http://aplikacie.rtvs.sk/ - prehľad našich mobilných aplikácií sme upravili do responzívnej podoby
http://vyrocia.rtvs.sk/ - pripravili sme prehľad programu venovaný „osmičkovým výročiam“
http://rtvs.sk/koncerty - aktualizovali sme najnovšie udalosti
http://park.rtvs.sk/ - aktualizovali sme rôzne typy obsahov - priame prenosy, záznamy,
články, zostrihy

Intranet stránka

Ako nové oddelenie chceme vyslať signál ostatným oddeleniam o našej úlohe v rámci
organizácie. Radi sa budeme podieľať na spolupráci s kolegami, a preto sme im poskytli
platformu na zistenie čo najväčšieho množstva informácií o nás a našich kompetenciách.
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Jednou z prvých zmien bolo „oživenie“ intranetovej stránky Nových médií, kde sa návštevník môže dočítať o jej výhodách a obsahu, ktorý by sme chceli v budúcnosti priniesť.
Zároveň stránka slúži aj ako zoznam pracovných zaradení a kontaktov našich kolegov.
Zdroj: http://intranet.rtvs.sk/public/snm/SitePages/Kontakty.aspx

Dátová analytika www.rtvs.sk
Analytické nástroje sú pre našu prácu dôležitými nástrojmi. V druhom polroku 2018 sme
okrem Google Analytics začali používať aj Gemius Prism, ktorý poskytuje o niečo presnejšie dáta. Dokážeme si tak vyhodnotiť správanie našich návštevníkov - odkiaľ prišli,
aká bola ich užívateľská cesta a napríklad aj to, koľko času strávia návštevníci na konkrétnych stránkach.
Porovnali sme dáta za posledné dva roky. Zvolili sme takú metódu, aby sme sa vyhli sezónnym výkyvom. Aj napriek tomu môžu byť dáta často skresľujúce.
Ak je v jednom roku významná športová udalosť, výrazne ovplyvní návštevnosť webovej stránky.
Záujem o našu webovú stránku rastie. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil počet zobrazení stránky približne o 14,39 % zobrazení a počet unikátnych užívateľov narástol
o 13,56 %.
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Najčastejšie navštevovanými stránkami webu boli hlavná stránka, živé vysielanie televízie aj rádia, archív a program.

V budúcnosti by sme chceli rozšíriť používaný nástroj Google Analytics o Google Console, ktorý nám pomôže bližšie spoznať, akým spôsobom sa návštevníci dostávajú na
našu webovú stránku, a Google Tag Manager, s ktorým budeme mať viac možností pri
nasadzovaní meracích skriptov do stránok webu.

SOCIÁLNE SIETE
Facebook RTVS
Hlavná stránka RTVS na Facebooku prekonala ku 31.12.2018 hranicu 50 000 fanúšikov
– počas roka 2018 sa nám podarilo zvýšiť počet fanúšikov na stránke z 43 501 na 50 095,
čo predstavuje nárast o 15,2 %.
Tento nárast bol organický s výnimkou krátkeho obdobia počas augusta, keď bolo realizovaných niekoľko platených kampaní (vo forme boostovania príspevkov). K nárastu
prispelo nielen uverejňovanie kvalitného obsahu vo forme video upútaviek, súťaží a zaujímavého fotografického materiálu k vysielaným titulom či reláciám, ale aj pravidelná
interakcia s fanúšikmi vo forme odpovedí na nespočetné množstvo komentárov a správ,
ktoré nám denne prichádzajú.
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Ročný % nárast fanúšikov hlavnej stránky RTVS na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018):
+ 15,2 %

Prehľad organického zásahu príspevkov (s výnimkou krátkeho obdobia počas augusta, keď prebehlo niekoľko boostov príspevkov – zvýraznené tmavooranžovou farbou)
hlavnej stránky RTVS na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018)

V rámci publikovaného obsahu na hlavnej Facebookovej stránke RTVS sa počas celého roka potvrdila obľúbenosť predovšetkým kvalitného grafického materiálu vo forme foto príspevkov (v porovnaní s linkovanými a video príspevkami).
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Prehľad úspešnosti jednotlivých typov príspevkov založený na priemernom zásahu
a engagemente príspevkov (od 1.1. do 31.12. 2018)

Fanúšikovia oceňovali aj kvalitné video príspevky (promo prebiehalo najmä vo forme
video upútaviek), čo sa prejavilo aj v štatistikách – v období od 1.1. do 31.12.2018 naše
videá fanúšikovia pozerali až 743 699 minút (cca 12 395 hodín) a v porovnaní s predošlými 365 dňami tento počet narástol až o 124 %. Zaujímavú štatistiku predstavuje aj
počet pozretí videí nad 3 sekundy – dosiahli sme 1 900 000 takýchto pozretí, čo predstavuje nárast o 95,8 % v porovnaní s predošlými 365 dňami.
Základný prehľad úspešnosti video príspevkov (od 1.1. do 31.12.2018)
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Čo najviac zarezonovalo na hlavnej facebookovej stránke RTVS počas roka 2018 (top
príspevky)?
UNIKÁTNY OBSAH
Video príspevok s titulnou piesňou Holubička k rozprávke Vianočné želanie dokázalo získať neuveriteľných viac ako 438 000 videní a zásah príspevku (reach) bol viac
ako 877 700 ľudí (zásah = koľko ľudí príspevok videlo). Príspevok získal vďaka viac ako
6000 zdieľaniam viac ako 21 000 pozitívnych reakcií.

Druhým najúspešnejším príspevkom roka 2018 bol rovnako príspevok k rozprávke Vianočné želanie. Príspevok s video upútavkou mal zásah viac ako 401 500 ľudí a získal
viac ako 142 000 videní. Vďaka viac ako 400 zdieľaniam si príspevok získal viac ako
3 800 pozitívnych reakcií.
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SÚŤAŽE – BUDOVANIE POVEDOMIA O ZNAČKE
Súťažné príspevky sú medzi fanúšikmi všeobecne veľmi obľúbené. Úspech zaznamenali aj na Facebooku RTVS. Nižšie uvedený príspevok je najúspešnejším za rok 2018 so
zásahom viac ako 54 000 ľudí.

KVALITNÉ DOKUMENTY
Výborné výsledky na Facebooku RTVS dosahovali aj dokumenty našej či zahraničnej
produkcie (predovšetkým na environmentálnu tému).
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LIVE STREAMY
Live streamy priťahujú čoraz väčší počet divákov, pričom mnohí uprednostňujú sledovanie cez mobilné platformy pred televíziou. Bonusom je, ak live stream obsahuje
unikátny obsah, ako napr. v prípade streamovania cyklu Slovensko Advent 2018, keď
sme krátko pred priamym prenosom naživo odvysielali krátke video zo zákulisia príprav.
Konkrétne tento príspevok dosiahol viac ako 10 000 videní.
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PREMIÉRY FILMOV, FILMY Z KOPRODUKCIE RTVS, KVALITNÉ FILMOVÉ TITULY

NOVINKY, NAŠE PROJEKTY
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PRIDANÁ HODNOTA

Facebook Šport v RTVS
Fanúšikovská stránka Šport v RTVS mala ku koncu roka 2018 35 820 fanúšikov. Od 1.1.
to je nárast o 9 187 fanúšikov, teda o 28,5 %. Stránka Šport v RTVS neplatila počas roka
2018 žiadne kampane zamerané na zvýšenie počtu fanúšikov. Nárast fanúšikov tejto
stránky je teda organický a prispela k nemu aj pravidelná interakcia vo forme odpovedania na nespočetné množstvo komentárov a správ.

Preferencia video obsahu u fanúšikov sa prejavila aj v štatistikách – naše videá fanúšikovia pozerali až 3 526 944 minút (cca 58 782 hodín) a v porovnaní s predošlým rokom
tento počet narástol o 306 %.
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Veľa video príspevkov malo až nad 20 000 pozretí, ponúkli sme napríklad pohľad do
zákulisia Tour de France, zimných olympijských hier, majstrovstiev sveta vo futbale, zábery z kamier na prilbách rozhodcov na hokejovom šampionáte a čísla opäť potvrdili,
že ľudí zaujíma obsah, ktorý je netradičný a výnimočný, ktorý diváci bežne v televízii
nemajú možnosť vidieť. Rozhodujúcou sa ukázala byť aj aktuálnosť príspevkov - mnohokrát máme k dispozícii exkluzívne akcie a góly z prenosov na Facebooku približne už
2 minúty po tom, ako ich odvysielame v prenose, a ľudia si ich radi pozrú, diskutujú
o nich a hodnotia ich.
Prehľad úspešnosti jednotlivých typov príspevkov založený na priemernom dosahu
a engagemente príspevkov

Základný prehľad úspešnosti video príspevkov
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Na stránke Šport v RTVS budujeme a rozširujeme komunitu fanúšikov športu, ktorým
pravidelne ponúkame exkluzívne informácie o športových prenosoch, zmenách vo vysielaní a výnimočné športové spravodajstvo. Najaktívnejších fanúšikov odmeňujeme
odznakom „Top fanúšik“, čím ich ešte viac motivujeme k interakcii na stránke.
Spomedzi športových médií na Slovensku má Facebooková stránka Šport v RTVS aktuálne druhý najväčší nárast počtu fanúšikov aj zásahu príspevkov (na prvej pozícii:
DIGI Sport, tesne za Šport v RTVS sa umiestnili Športky a Sport.sk).
Momentálne príspevkami denne zasiahneme priemerne 31 000 ľudí, čo je obrovský zásah napríklad v porovnaní s februárom, keď sme počas zimných olympijských hier mali
denný zásah „len“ nad 25 000. Denný zásah fanpage je od 25 000 do 251 000 užívateľov
v závislosti od úspechov slovenských športovcov. Niektoré dni je to zásah porovnateľný
s hlavným večerným televíznym vysielaním na Jednotke.

Naše priority:
PREHĽADNE PODANÉ INFORMÁCIE
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SILA KOMUNITY
Tento konkrétny video príspevok bol zaujímavý pre špecifickú cieľovú skupinu - fanúšikovia Spartaka Trnava. Video sme zazdieľali aj do skupiny, kde medzi sebou fanúšikovia
klubu aktívne diskutujú a výsledkom bol zaujímavý efekt – video bolo medzi fanúšikmi
mimoriadne zdieľané, vďaka čomu sme sa ako fanúšikovská stránka dostali aj tam, kde
sa štandardne nedostaneme.

EXKLUZÍVNY OBSAH
Toto video sme mali ako jediní, povolenie použiť ho si pýtali aj iné online médiá.
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ÚSPECHY „NAŠICH“

LIVE STREAMY
Na stránke Šport v RTVS sme naživo vysielali (streamovali) všetkých šesť zápasov Spartaka Trnava v skupinovej fáze Európskej ligy a všetky štyri zápasy futbalistov Slovenska
v Lige národov. Napriek tomu bola najúspešnejším streamom tlačovka Jána Kozáka po
odstúpení z postu trénera reprezentácie 18. októbra 2018. Zaujímavosťou je, že stream
dosiahol vysoké čísla sledovanosti napriek tradične menej populárnemu vysielaciemu
času (pred obedom v pracovný deň). Príspevok mal zásah 94 294 ľudí a video si pozrelo
viac ako 45 000 ľudí.
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ŠPECIÁLNE TEMATICKÉ VYSIELANIE
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Facebook Jednotka a Dvojka
Facebooková stránka Jednotky dosiahla za rok 2018 nárast o 2 224 fanúšikov (+ 28,9%).
Dvojka dosiahla nárast 3 317 fanúšikov (+ 57,5%). Obe slúžia na propagáciu vysielania televíznej programovej služby. V spätnej väzbe od divákov sa väčšinou objavujú pochvalné slová
a vyslovenie vďaky za vysielanie programu, ktorý inde diváci nenájdu. Pri tvorbe obsahu využívame televízne videoupútavky a grafické promo na jednotlivé programy.
Nárast fanúšikov stránky Jednotka na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018): + 28,9 %

Prehľad organického a zaplateného dosahu príspevkov stránky Jednotka na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018)
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Top príspevok za rok 2018:

Nárast fanúšikov stránky Dvojka na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018): + 57,53 %
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Prehľad organického a zaplateného dosahu príspevkov stránky Dvojka na Facebooku
(od 1.1. do 31.12. 2018)

Top príspevok za rok 2018:
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Facebook Dámsky klub
Fanúšikovská stránka denného magazínu Dámsky klub sa môže pochváliť najvyšším
počtom fanúšikov zo všetkých stránok spadajúcich do portfólia RTVS. Za rok 2018
sa nám podarilo zvýšiť nárast počtu užívateľov, ktorým sa stránka páči, zo 60 148 na
69 674 (15,83 % nárast). Nárast bol organický, keďže stránka nevyužívala platené
kampane ani podporu príspevkov na zvýšenie počtu fanúšikov.
Nárast fanúšikov stránky Dámsky klub na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018): + 15,83 %

Prehľad organického dosahu príspevkov stránky Dámsky klub na Facebooku (od 1.1.
do 31.12. 2018)
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Súťaže
V roku 2018 Dámsky klub oslavoval 10. výročie svojho vzniku, preto k získavaniu nových
fanúšikov prispeli aj mnohé súťaže vyhlásené pri tejto príležitosti. Fanúšikovia mali možnosť získať vecné ceny, no taktiež zaujímavé pobyty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Projekt „súťaže k 10. výročiu Dámskeho klubu“ trval od 2.9. do 7.12., celkový zásah príspevkov bol 759 406, počet „páči sa mi to“ na všetkých príspevkoch bol 11 071, počet komentárov pod príspevkami bol 15 368. Príspevky týkajúce sa súťaží mali 3 173 zdieľaní.
Za toto obdobie sa počet fanúšikov na stránke zvýšil o 3 620.
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Facebook Najväčší Slovák
Fanúšikovská stránka projektu Najväčší Slovák existuje od 23.10.2018. K 31.12. sa nám
podarilo získať 1056 ľudí, ktorým sa stránka páči. Nárast fanúšikov však ovplyvnili aj
platené kampane a platená podpora príspevkov.
Nárast fanúšikov stránky Najväčší Slovák na Facebooku (od 23.10. do 31.12. 2018)

Prehľad organického a plateného dosahu príspevkov stránky Najväčší Slovák
na Facebooku (od 23.10. do 31.12. 2018)
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Top príspevky za rok 2018:
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Facebook Zlaté časy
Facebooková stránka Zlaté časy prešla pod našu správu od 25. októbra 2018, keď sa začala nová séria relácie. Približne od tohto času môžeme na grafe vidieť stúpajúcu krivku
počtu fanúšikov, ktorým pravidelne ponúkame informácie o vysielaní relácie vo forme
video a foto príspevkov. Za rok 2018 došlo k nárastu fanúšikov z 1 372 na 1 733 (+ 26,3 %),
pričom za dobu od nášho prevzatia (do konca roka 2018) pribudlo 101 fanúšikov bez využitia akejkoľvek platenej podpory.
Ročný % nárast fanúšikov stránky Zlaté časy na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018):
+ 26,3 %

Nárast fanúšikov stránky Zlaté časy na Facebooku od 25.10. do 31.12. 2018: + 6,2 %
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Prehľad organického zásahu príspevkov stránky Zlaté časy na Facebooku (od 1.1. do
31.12. 2018)
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Facebook Remeslo má zlaté dno
Facebookovú stránku nového projektu RTVS Remeslo má zlaté dno sme zakladali
2. júla 2018. Odvtedy sa nám podarilo získať si (do 31.12.2018) 1 740 fanúšikov, ktorým
sme prinášali pravidelné informácie a zaujímavosti z relácie s využitím predovšetkým
video a foto príspevkov. Nárastu fanúšikov pomohla aj interakcia s fanúšikmi formou
súťaží, odpovedania na správy a komentáre a tiež platená podpora vo forme boostovania vybraných príspevkov a platenej kampane. Svojím obsahom sme oslovili predovšetkým skupinu fanúšikov vo veku 25 – 44 rokov.
Aktuálne (ku 28.3.2019) má stránka 1 803 fanúšikov a napriek tomu, že relácia sa nám
už skončila, snažíme sa, aby sme na facebookovú stránku stále mali čo pridávať. Preto
sme si vymysleli koncept Remeslo týždňa (funguje od polovice marca 2019), kde vyzývame fanúšikov, aby nám do správ posielali svoje návrhy (fotografie, videá) tvorby, ktorá
by sa mohla stať remeslom týždňa. Následne vyberieme jedno (prípadne viac) návrhov,
ktoré publikujeme na našej stránke ako remeslo resp. inšpirácia týždňa.
Nárast fanúšikov stránky Remeslo má zlaté dno na Facebooku od dátumu jej vzniku
(2.7.2018) do 31.12. 2018
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TOP PRÍSPEVOK (OD 2.7. DO 31.12.2018)

REMESLO TÝŽDŇA – PRÍKLAD PRÍSPEVKU
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Facebook Silná zostava
Na Facebookovej stránke Silná zostava môžeme za rok 2018 vidieť 21 % nárast fanúšikov (z 2 296 na 2 778). Aktuálne (ku 28.3.2019) má stránka 2 864 fanúšikov.
Ročný % nárast fanúšikov stránky Silná zostava na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018): +21 %

Facebook Čo ja viem
Na Facebookovej stránke Čo ja viem sa nám za rok 2018 podarilo zvýšiť počet fanúšikov
zo 14 784 na 15 340, čo predstavuje nárast o 3,8 %.
Ročný % nárast fanúšikov stránky Čo ja viem na Facebooku (od 1.1. do 31.12. 2018): +3,8 %
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TOP PRÍSPEVOK

Youtube
Youtube kanál RTVS Official má k dnešnému dňu 15 478 odberateľov. Za obdobie
od 1.1. do 31.12.2018 má 5 120 564 pozretí videí a celková doba pozerania v minútach je
7 306 963. Za toto časové obdobie na kanáli pribudlo 2 300 odberateľov.
Oficiálny profil RTVS na Twitteri má aktuálne 8 298 sledujúcich fanúšikov.

Instagram
Za druhý polrok 2018 sa nám podarilo rozbehnúť instagram a vytvoriť si silnú skupinu
fanúšikov, ktorej počet neustále vzrastá. Aktuálne máme 1700 unikátnych followerov,
ktorí sledujú instagram RTVS. Ako sekcia nových médií sme boli súčasťou súťaže Rádia
Slovensko „Auto na kľúč“, kde sme vytvorili vhodný materiál na sociálne siete, použiteľný aj do budúcnosti, ak sa tento projekt bude opakovať.

Smernica o sociálnych sieťach
Pripravili sme Smernicu o sociálnych sieťach, ktorej hlavným účelom je zjednotiť stratégiu využívania sociálnych sietí RTVS.
V smernici sa venujeme:
– úprave pozície a právomoci administrátorov sociálnych sietí,
– ustanoveniu pravidiel a procesov týkajúcich sa bežnej správy a komunikácie,
– pozícii sekcie nových médií ako hlavného koordinátora správy a tvorenia,
– nastaveniu stratégie od typu príspevkov a tónu komunikácie,
– úprave procesov týkajúcich sa využitia nástrojov ako stream (priamy prenos) či platené kampane. Súčasťou je aj manuál so základnou teóriou tvorenia obsahu pre
účely sociálnych sietí, ako aj tvorbu štatistických reportov.
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Spolupráca
Podieľame sa na množstve ďalších projektov ako live vysielanie z NR SR, Sobotné dialógy, prieskum online spravodajstva, Grand Prix Svetozára Stračinu, Festival rozhlasovej
hry, testovanie mobilných aplikácií – Správy RTVS a Čo ja viem a mnoho ďalších.
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III.

SEKCIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

V súlade s koncepciou rozvoja ľudských zdrojov RTVS bolo v roku 2018, okrem pravidelných aktivít vyplývajúcich z organizačného poriadku RTVS, pre Sekciu ľudských zdrojov
prioritou:
• pokračovať v budovaní efektívnej personálnej administrácie, orientovanej na kvalitu a spokojnosť zamestnancov,
• personálnej a mzdovej administratíve:
– aktualizácia pracovných miest a ich stručných charakteristík v Katalógu pracovných miest a funkcií v nadväznosti na zaradenie do mzdových taríf, pracovných
úväzkov, rozvrhnutia pracovného času a nočnej práce,
• v oblasti náboru, výberu a práce s rezervami bolo prioritou:
– rozšírenie systému náboru nových zamestnancov na personálny marketing
s cieľom budovania pozitívneho vnímania RTVS ako zamestnávateľa a zintenzívniť spoluprácu so strednými a vysokými školami,
• v oblasti internej komunikácie a firemnej kultúry:
– zabezpečovať aj naďalej informovanosť zamestnancov o dianí v RTVS prostredníctvom HR newslettera a prostredníctvom násteniek,
• v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov bolo prioritou:
– podporovať vzdelávanie redaktorov, moderátorov a editorov, nastaviť obsahový
a jazykový prejav, zvýšiť úroveň právneho povedomia v oblasti mediálnej reklamy,
– zabezpečiť potrebné vzdelávanie pri zmene zákonov,
– zvýšiť úroveň zručností pri nasadzovaní nových mediálnych systémov,
– prostredníctvom e-learningu vzdelávať v oblastiach - BOZP, vzdelávania vodičov a zručnosti s IT,
– pokračovať v jazykových kurzov pre zamestnancov,
• v oblasti odmeňovania a motivácie a benefitov bolo prioritou:
– pokračovať v hodnotení pracovného výkonu.

Prehľad o stave zamestnancov
Vo fyzických osobách mala RTVS k 31. decembru 2018 v evidenčnom stave 1 467 interných zamestnancov. V štruktúre zamestnancov tvorili ženy 41,4 %.
Plán na rok 2018 počítal s 1 455,75 zamestnancami v priemernom prepočítanom stave.
Skutočný počet bol nižší o 41,98. Rozdiel voči plánu bol spôsobený súvislým neobsadením všetkých miest v priebehu roka.
Stav zamestnancov

Plán 2018
(upravený)

Skutočnosť
2018

%
plnenia

Skutočnosť
2017

index

Priemerný prepočítaný stav (FTE)

1 463,5

1 413,8

96,60%

1 377,9

1,03

Priemerný evidenčný stav
(vo fyzických osobách)

1 500,0

1 442,1

96,14%

1 404,8

1,03

Nástupy do pracovného pomeru

203

133

Skončenia pracovného pomeru

145

106

Príchod z mimoevidenčného
stavu (MD, RD)

26

30

Odchod do mimoevidenčného
stavu

37

31

12,07%

8,51%

Celková fluktuácia
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Štruktúra zamestnancov
Nasledujúce grafy porovnávajú skutočný počet zamestnancov podľa pracovných
kategórií, vzdelania a veku za rok 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017:

Oproti roku 2017 sa v roku 2018 zvýšil najviac počet zamestnancov v kategórii riadiaci
a administratívni zamestnanci.

V roku 2018 pokračuje trend rastu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, a to
o 47 zamestnancov.
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Priemerný vek zamestnancov k 31.12.2018 v RTVS je 46,37 rokov. Oproti predchádzajúcemu roku je mierny pokles z priemerného veku 46,46 rokov.

Pracovný čas
V roku 2018 sa zvýšil priemerný počet hodín neprítomností na pracovisku na zamestnanca o 8 % oproti roku 2017. Čerpanie dovoleniek sa zvýšilo o 4% na zamestnanca.
A najvyšší nárast nastal v čerpaní neodpracovaného neplateného času (PN, OČR) a neodpracovaného plateného času, a to o 21%. Taktiež bol nárast nadčasových hodín.
2018

2017

2018

2017

Index
2018/2017

Plánovaný fond pracovného
času

3 049 524

2 937 133

1,04

2 213,17

2 131,60

1,04

Odpracovaný čas (bez
nadčasov, platené sviatky)

2 530 574

2 475 524

1,02

1 836,54

1 796,59

1,02

Platené nadčasové hodiny

38 432

35 189

1,09

27,89

25,54

1,09

2 569 006

2 510 713

1,02

1 864,44

1 822,13

1,02

Dovolenky

264 163

253 228

1,04

191,71

183,78

1,04

Sviatok

60 944

57 690

1,06

44,23

41,87

1,06

Iný neodpracovaný platený
čas (KZ a ZP)

36 268

30 042

1,21

26,32

21,8

1,21

Neodpracovaný neplatený
čas (neplatené voľno, nemoc.,
OČR)

58 839

48 431

1,21

42,7

35,15

1,21

Neprítomnosť na pracovisku
spolu

420 214

389 391

1,08

304,97

282,6

1,08

Pomer neprítomnosti
k odpracovanému času

16,4%

15,5%

1,06

Podiel odpracovaného času
spolu k celkovému času

85,9%

86,6%

0,99

Odpracovaný čas spolu

priemer na zamestn.

Index
2018/2017

Neprítomnosti na pracovisku
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Osobné náklady
Osobné náklady RTVS (bez výroby) roku 2018 boli čerpané vo výške 33 359 883 eur, čo
predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %.
Čerpanie osobných nákladov za rok 2018
Náklady

Rozpočet
2018

Skutočnosť
2018

%
čerpania

Skutočnosť
2017

Mzdové náklady spolu

23 750 852

23 647 607

99,6%

21 981 633

Odmeny členom Rady RTVS

112 500

112 572

100,1%

107 616

Dohody o vykonaní práce - réžia

161 240

131 823

81,8%

94 982

Zákonné a doplnkové soc. poistenie spolu

8 299 466

8 353 562

100,7%

7 743 668

Zákonné sociálne náklady spolu

1 037 870

1 115 270

107,5%

1 115 300

33 361 928

33 360 834

100,0%

31 043 199

Odmeny za práce pri výrobe relácií

0

3 350

x

1 210

Dohody o vykonaní práce - výroba

84 200

58 490

69,5%

67 012

Osobné náklady (bez výroby)

Zákonné sociálne poistenie - výroba

29 470

12 030

40,8%

14 251

Osobné náklady na výrobu

113 670

73 870

65,0%

82 473

33 475 598

33 434 704

99,9%

31 125 672

Osobné náklady spolu

Celkové osobné náklady (vrátane výrobných) vzrástli oproti roku 2017 o 7,4 %.

Priemerná mzda
Priemerná mzda zamestnancov (bez manažmentu) vzrástla oproti roku 2017 o 5,2 %, na
1 354 €
RTVS

rok 2018

rok 2017

Index 2018/2017

Priemerná mesačná mzda bez manažmentu

1 354 €

1 287 €

105,2 %

Priemerná mesačná mzda celkom

1 392 €

1 322 €

105,3 %

Rast priemernej mzdy o 5,3% v porovnaní s rokom 2017 ovplyvnila hlavne valorizácia
zamestnancov k 1.1.2018.
Je strategickým záujmom a prioritou zvyšovať priemernú mzdu zamestnancov RTVS,
a to s previazaním na zvyšovanie produktivity interných ľudských zdrojov a presúvaním
výroby do interného prostredia.
2014

2015

2016

2017

2018

plošná
valorizácia
25 eur na
zamestnanca

plošná
valorizácia
25 eur na
zamestnanca

86%

98%

% zamestnancov, ktorým
vzrástla priemerná mzda oproti
predchádzajúcemu obdobiu

75%

80%

plošná
valorizácia
30 eur na
zamestnanca

% zamestnancov, ktorým sa
zvýšila hrubá mzda oproti
predchádzajúcemu obdobiu

72%

73%

88%
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Vývoj priemernej mesačnej mzdy zamestnancov RTVS od prijatia zákona č. 532/2010
Z.z., ktorým bol 1.1.2011 legislatívne spojený Slovenský rozhlas a Slovenská televízia do
jednej verejnoprávnej inštitúcie, dokumentuje nasledujúci graf:

Nábor a výber zamestnancov
V oblasti náboru a výberu zamestnancov sme zabezpečovali kompletnú podporu pre
jednotlivé sekcie na otvorené pracovné pozície. V oblasti náboru zamestnancov pokračujeme aj v spolupráci so strednými a vysokými školami, kde umožňujeme vykonanie
odbornej praxe, či absolvovanie stáže, a zároveň spolupracujeme s úradmi práce ohľadne absolventských praxí.
V druhom polroku sme v rámci zlepšenia komunikácie s novoprijatými zamestnancami
pripravili nový koncept adaptačného procesu. Zamerali sme sa aj na odchádzajúcich
zamestnancov a vytvorili koncept záverečných pohovorov, ktoré nám majú poskytovať
spätnú väzbu od zamestnancov.
Zároveň sme sa orientovali na zlepšovanie kvality vnímania zamestnávateľskej značky.
Zúčastnili sme sa súťažnej prehliadky študentskej televíznej tvorby INSTELCOM 2018,
kde sme každoročne súčasťou poroty. Spolupracovali sme s neziskovou organizáciou
LEAF na stážach pre slovenských študentov študujúcich v zahraničí. Vytvorili sme promo video „My všetci tvoríme RTVS“, na ktorom sa podieľali všetci zamestnanci, a prinieslo nám opätovne ocenenie „Najzamestnávateľ 2018“.
Nábor a výber zamestnancov

2018

2017

2016

Prijatí zamestnanci celkom

233

133

151

Otvorené pracovné pozície

71

70

67

13/2

18/0

0

Počet študentov na odbornej praxi

Študentské stáže celkom (z toho zahraniční študenti)

32

33

31

Absolventská prax

2

10

13

Benefity a sociálna starostlivosť o zamestnancov
Zvyšovanie sociálnych istôt, poskytovanie benefitov, zlepšovanie pracovných podmienok patria k dlhodobým cieľom koncepcie ľudských zdrojov.
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Rozpočet
2018

Skutočnosť
2018

%
plnenia

Skutočnosť
2017

Index

Stravovanie

126 000

127 670

101%

123 640

1,03

Rozvoj firemnej kultúry - tímbildingy

14 000

11 492

82%

17 715

0,64

Sociálna výpomoc

8 500

4 950

58%

8 290

0,60

Príspevok na dopravu

4 000

1 440

36%

942

1,53

Pracovné výročie

20 800

20 800

100%

19 700

1,06

Narodenie dieťaťa

7 000

5 850

84%

4 200

1,39

Pobyt v RZ RTVS

4 500

3 723

83%

3 007

1,24

Kvetinové dary

2 000

407

20%

1139

0,36

Príspevok pre bývalých
zamestnancov

1 000

1140

114%

1059

1,08

Regenerácia pracovnej sily

4 100

4 088

99%

2 659

1,54

191 900

181 560

98%

182 351

1,00

Sociálny fond

Sociálny fond celkom

Vzdelávanie
V roku 2018 sme sa vrámci vzdelávania a rozvoja zamestnancov venovali zlepšovaniu
nasledujúcich zručností:
– rozvoj moderátorských a redaktorských zručností
• individuálne konzultácie (jazykový prejav) - určené redaktorom a moderátorom
v televíznej aj rozhlasovej časti, vrátane Štúdia RTVS BB a Štúdia RTVS KE. Zrealizovalo sa 756 individuálnych konzultácií, jazykovou prípravou prešlo 154 redaktorov/moderátorov
• škola redaktorov - 2-dňové školenie zamerané na: prípravu na reportovanie
o mimoriadnej udalosti, rozhovor s respondentom, nácvik stand-upov, napísanie správy a prácu s textom, komunikačné a jazykové špecifiká živého vstupu,
hlasovú a jazykovú interpretáciu a celkovo zlepšenie úrovne redaktorskej práce
• profesionálny imidž a protokol - séria prednášok so zameraním na profesionálne vystupovanie, diplomatický protokol, spoločenskú etiketu
• EBU Academy - v spolupráci s EBU realizovaný 2-dňový workshop o sociálnych
sieťach
– rozvoj moderátorských a redaktorských zručností (národnostné menšiny)
• Rádio Patria – Redakcia maďarského vysielania - školenie prebiehalo skupinovo s tímom spravodajstva v rozsahu 20 hodín (novinárske žánre, správy a ich redigovanie, výber správ, rozhlasové spracovanie správ) a individuálne v rozsahu
60 hodín – jednotlivo s redaktormi-správarmi (výber, redigovanie, montáž, využitie príspevkov) a redaktormi-reportérmi (práca v teréne, práca s mikrofónom,
vedenie rozhovoru, odstraňovanie blokov u respondentov)
• Rádio Patria – Redakcia národnostného vysielania – školenie pre externých
spolupracovníkov vysielania v jazykoch národnostných menšín: rusínskej, ukrajinskej, českej, nemeckej, poľskej a predovšetkým rómskej
– jazykové vzdelávanie – pokračovali sme v skupinových kurzoch cudzích jazykov
(85 účastníkov)
– IT školenia – realizovali sme vybrané technické školenia zamerané na informačné
systémy (Helios, Provy, Sepia), ktorých cieľom bolo odstrániť chybovosť a zefektívniť prácu. Pokračovali sme aj vo vzdelávaní zamestnancov v MS Office - Excel
– odborné školenia/konferencie - externých odborných školení/konferencií sa zúčastnilo 65 zamestnancov. Svojim rozvojom a vzdelávaním strávili na externých
školeniach 478,5 hodín.

228

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

Rozpočet
2018

Sociálny fond
Jazykové vzdelávanie
Odborné školenia zamestnancov
Manažérske školenia

Technické školenia (súčasť dodávok
technológií)
Náklady na školenia celkom

%
plnenia

5 116,11
34 950,00

IT školenia
Rozvojové školenia celkom

Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2017

Index

7 231,06

0,71

20 654,81

10 737,23

1,92

0,00

11 850,00

0,00

3 954,00

2 480,84

1,59

34 950,00

29 724,92

85,05%

32 299,13

0,92

2 250,00

0,00

0,00%

22 922,55

0,00

37 200,00

29 724,92

79,91%

55 221,68

0,54

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
K hlavným prioritám v oblasti BOZP bolo zabezpečovanie dodržiavania záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovanie a zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a pracovných podmienok, a iniciovať u zamestnancov starostlivosť o ochranu svojho zdravia.
Sociálny fond

Rozpočet
2018

Skutočnosť
2018

%
plnenia

Skutočnosť
2017

Index

Osobné ochranné pracovné pomôcky

17 470,00

17 404,43

99,62

16 781,46

1,04

Výkon pracovnej zdravotnej služby

11 880,00

11 426,00

96,18

11 484,00

0,99

Projekt starostlivosti o zamestnancov
- "Dni zdravia"-medicínske služby

2 000,00

1 183,20

59,16

3 724,00

0,32

Zdravotná spôsobilosť zamestnancov
- lekárske prehliadky

9 120,00

8 815,72

96,66

5 235,34

1,68

Merania pracovného prostredia

2 300,00

1 042,00

45,30

0,00

0

Iné náklady na BOZP

5 350,00

3 578,55

66,89

3 003,72

1,19

Povinné zákonné školenia
(BOZP, vodiči....)

12 080,00

8 059,40

66,72

9 520,44

0,85

Celkové náklady na BOZP

60 200,00

51 509,30

85,56

49 748,96

1,04
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SEKCIA TECHNICKEJ REALIZÁCIE
1.

Odbor techniky SRo

Odbor techniky SRo okrem zabezpečovania servisu rozhlasovej technológie, technickej
podpory výroby a vysielania, telekomunikačných služieb a zabezpečenia výmennej siete EBU/Euroradio zrealizoval nasledovné významné rozvojové akcie:
• rekonštrukcia EAŠ,
• realizácia akustických úprav R11,
• príprava rekonštrukcie vysielacieho pracoviska VP4 - Košice,
• vypracovanie projektu na rekonštrukciu vysielacieho pracoviska VP4 - Košice.

1.1

Nahrávanie a vysielanie

Vysielanie programových služieb zabezpečuje oddelenie nahrávania a vysielania a oddelenie prenosov, ktoré patria do Odboru techniky SRo. Jednotlivé tímy zvukárov sa rozdeľujú podľa programových služieb.
Rádio Slovensko (RS)
Zvukári RS okrem bežnej programovej štruktúry spolupracovali s televíziou na niektorých spoločných živých prenosoch a odvysielali reprízy z adventných koncertov. Tiež sa
odvysielalo viacero priamych prenosov z futbalovej kvalifikácie.
Rádio Slovensko využíva na vysielanie a nahrávanie programu tri štúdiá:
• VP1 – hlavné vysielacie pracovisko - vysielanie celodenného prúdu relácií, diskusných programov, športu, atď.
• VP7 – slúži na prípravu a montáž relácií Rádia Slovensko, prípravu a vysielanie Športového magazínu, výrobu prehľadu zahraničnej tlače a prípravu Rádiožurnálu.
• VP8 – zabezpečuje celodenné spravodajstvo (každú hodinu zvukové príspevky do
správ), vysielanie Rádio žurnálu, v štúdiu sa pripravujú relácie ako napr. Sobotné
dialógy, Vec verejná.
Najvýznamnejším projektom, na ktorom pracovali zvukári Rádia Slovensko, boli MS
v hokeji. Tiež sa odvysielalo viacero priamych prenosov z futbalovej kvalifikácie. Pri viacerých programoch (hlavne spravodajských) sa využívala spolupráca s televíziou RTVS.
Rádio Regina (RR)
Začiatkom r. 2018 bolo uvedené do prevádzky zrekonštruované pracovisko VP2, z priestorov ktorého v súčasnosti vysiela Rádio Regina Z. V prvom polroku roka 2018 na okruhu
Rádia Regina pokračovali športové prenosy z hokejovej a futbalovej extraligy. V letných
mesiacoch zvukári RR pracovali okrem denného odbavovania programu na odvysielaní
folklórnych festivalov.
Od septembra sa pokračovalo vo vysielaní priamych prenosov z hokejovej a futbalovej
extraligy.
Na jeseň sa odvysielali predvolebné diskusie ku komunálnym voľbám.
Vysielanie programovej služby Rádio Regina zabezpečujú dve pracoviská:
• VP2 – 24-hodinové vysielanie
• VP6 – je prípravné a nahrávacie pracovisko
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Rádio Devín (RD)
Zvukári RD odvysielali viacero priamych prenosov z koncertného a komorného štúdia
Slovenského rozhlasu. Ďalej sa podieľali na priamych prenosoch z festivalu RadioHead,
opier zo svetových metropol prostredníctvom medzinárodnej siete EBU a na projekte
Folkfórum live. V novembri zabezpečovali festival Týždeň rozhlasovej hry.
Rádio Devín využíva na vysielanie svojho programu dve štúdiá:
• VP4 – 24 hodinové vysielanie
• VP5 – prípravné štúdio, ktoré slúži na výrobu publicistických príspevkov
Rádio Patria (RP)
Odbor techniky SRo zabezpečoval prevádzku vysielacích a nahrávacích štúdií Rádia
Patria R17 a R18, ktoré sú tak vysielacie, ako aj prípravné. Zvukári pracujú v príkazových
službách podľa denného plánu tvoreného na základe požiadaviek redakcií spravodajstva a publicistiky.
Zvukári RP sa podieľali na odvysielaní zaujímavých premiérových programov pre národnostné menšiny a priamych prenosov z viacerých bohoslužieb.
Rádio_FM
V marci 2018 zvukári Rádia FM okrem bežného vysielania spolupracovali na festivale
RadioHead Awards. V júni sa začali prípravy na najväčší festival Pohoda a Grape.
Pokračovali aj priame prenosy z komorného štúdia Slovenského rozhlasu a tiež spoločné vysielanie s českým rádiom Wave.
Rádio FM využíva tri štúdiá:
• R-12 – strižňa
• R-13 – vysielacie štúdio
• R-14 – príprava na vysielanie
Radio Slovakia International
Pracovná činnosť spočíva v nahrávaní a výrobe 42 relácií (30 minút) v šiestich jazykových mutáciách (v anglickej, nemeckej, ruskej, francúzskej, španielskej a v slovenskej)
týždenne.
Zvukári využívajú tri prípravné réžie.

1.2

Prenosy

Zvukári prenosového oddelenia v roku 2018 zabezpečovali pre všetky programové služby
Slovenského rozhlasu nahrávky a priame prenosy z mimorozhlasových prostredí, ozvučovanie podujatí s účasťou verejnosti v štúdiách SRo (živé koncerty Pohoda FM Live, Folkfórum Live, Organové koncerty, koncerty SOSR, vernisáže v rozhlasovom Átriu, reportáže
z ligových hokejových a futbalových zápasov, bohoslužby z Bratislavy a ďalších miest, pravidelné hrania hudobných skupín v rannom, popoludňajšom a nočnom vysielaní v réžii Rádia FM). S organizačnou zložkou Slovenská televízia spolupracovali pri živých vysielaniach
a záznamoch, uskutočňovali prenosy zo zasadnutí Rady RTVS a ich záznam, pri schôdzach
NR SR zabezpečovali obsluhu vysielacieho pracoviska v budove parlamentu.
Pracovníci prenosov realizovali živé terénne vysielania v závislosti od technických daností uvažovanej lokality buď obvyklými digitálnymi spojeniami po kanáloch ISDN,
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alebo IP-technológiou pri využití súpravy pre satelitné spojenie s automatizovaným
pozicionovaním TooWay-KASAT (napríklad z prehliadky dychových hudieb Hostie pre
Rádio Regina, z evanjelickej bohoslužby vo Vrbovciach pre Rádio Slovensko) alebo prenosným kodekom TieLine (trvale napríklad z futbalových zápasov v Trnave pre Rádio
Regina a Rádio Slovensko).
Z významnejších nahrávok a živých vysielaní realizovaných v roku 2018 možno spomenúť:
• novoročný koncert z Veľkého koncertného štúdia
• nahrávanie a ozvučenie podujatia „Osmičková pyramída“ z Komorného štúdia
• nahrávanie hry v Radošinskom naivnom divadle
• živé vysielanie a nahrávanie z Ostravy - Art´s Birthday 2018 na satelitnom okruhu
EBU
• séria nahrávok abonentných koncertov Slovenskej filharmónie
• nahrávanie Diplomových koncertov z Dvorany VŠMU
• priame prenosy koncertov Radio Head Awards Festival z troch koncertných štúdií
Slovenského rozhlasu a z odovzdávania ocenení v Starej tržnici
• ozvučenie koncertov cyklickej relácie Naša hudba naživo v štúdiách SRo
• nahrávky festivalu koncertného umenia Allegretto v Žiline vrátane živého vysielania
koncertu SOSR
• nahrávanie pri príležitosti 70. narodenín Jozefa Barinu v DK Lúky v Petržalke
• priamy prenos vyhlásenia výsledkov súťaže jazzových súborov Esprit v Divadle Aréna (spolupráca s STV)
• celodenné prúdové vysielanie koncertov a diskusných relácií Pohoda Deň FM z Komorného štúdia
• ozvučenie a nahrávanie podujatia „Zázračný oriešok“ v Piešťanoch
• nahrávanie koncertov v rámci „Dní starej hudby“ z Klarisiek
• nahrávka galaprogramu súťaže mladých interpretov folklórnej piesne Slávik Slovenska v Malom koncertnom štúdiu
• séria živých vysielaní Rádia Regina z podujatí Folklórneho leta
• živé vysielania a záznam koncertov festivalu Bažant Pohoda v Trenčíne pre Rádio FM,
• priamy prenos programu Rádia FM na festivale Grape v Piešťanoch
• živé vysielanie celodenného podujatia Rádio Regina dokorán v Komornom štúdiu
• séria vysielaní ranných, popoludňajších a nočných koncertov z Réžie 13 Rádia FM
• priamy prenos slávnostného vyhlásenia ocenení Anasoft Litera z MDPOH v Bratislave
• ozvučenie cyklických relácií Pohoda Live a Od veci v Komornom štúdiu pre Rádio
FM
• živé vysielanie a záznam koncertov Bratislavských hudobných slávností,
rozhlasu z Urban Space v Bratislave
• záznam koncertov Bratislavských džezových dní na dvoch pódiách (v spolupráci s STV),
• záznam výročného koncertu Rádia FM v MMC v Bratislave
• živé vysielanie z detského domova v Trnave
• mixáž hudobnej zložky priamych prenosov z Adventných koncertov a ozvučenie
priestoru

1.3

Vysielacie technológie

Pracovníci zrealizovali v Bratislave kompletizáciu technológie určenú pre štúdio Košice. Táto bola následne zintegrovaná, nastavená a uvedená do prevádzky. Koncom roka
začal celý tím pracovať na projekte vysielacieho pracoviska na 9.poschodí rozhlasovej
pyramídy. Súčasne projektuje technológiu pre štúdio Banská Bystrica.
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1.4

Servis a rádiokomunikačné činnosti

Odbor rozhlasovej techniky zabezpečoval servis rozhlasovej technológie, podporu
technickej výroby a vysielania, telekomunikačných služieb a zabezpečenia výmennej
siete EBU/Euroradio. Spolupracoval pri návrhu, realizácii a integrácii novej rozhlasovej technológie v košickom rozhlasovom štúdiu. Participoval v procese obstarávania
technológie pre rozhlasové štúdio Banská Bystrica a nahrávacej techniky pre potreby
redaktorov.
V oblasti rádiokomunikačných činností prebiehala komunikácia s dispečingom NMC
spoločnosti Towercom, a.s., pri kontrole parametrov a sledovaní porúch na rozhlasových vysielacích zariadeniach ako aj kontinuálne monitorovanie prevádzky rozhlasových vysielačov a koordinácia plánovaných aj mimoriadnych odstávok vysielačov.
Odbor zabezpečoval ISDN linky pre priame prenosy a vstupy do vysielania podľa požiadaviek programových služieb, komunikoval s poslucháčmi v oblasti technických pripomienok na kvalitu a poruchovosť rozhlasových vysielačov a zabezpečoval technické
poradenstvo formou telefonátov, listov a e-mailov.
Okrem klasického ISDN spojenia sa naďalej používalo spojenie prostredníctvom IP protokolu ako aj internetové pripojenie prostredníctvom prenosného satelitného up-linku.
Pre rýchle spravodajské vstupy do vysielania bolo používané aj dátové GSM spojenie
cez mobilnú sieť.
Na základe informácií od poslucháčov, ako aj softvérovou simuláciou pokrytia územia
Slovenska signálom rozhlasových vysielačov, boli opätovne aj v tomto období vykonané
viaceré merania v oblastiach s nekvalitným príjmom s návrhom možných riešení.
Za účelom rozšírenia pokrytia územia signálom Radia Patria boli koordinované FM frekvencie v oblastiach Plešivec a Moldava. V súčasnosti sa očakáva ich zverejnenie na RVR.
Spustené boli FM vysielače v Senci a Dunajskej Strede – Rádio Patria a taktiež ďalší
DAB+ vysielač v Dunajskej Strede.

2.

Odbor techniky STV

Odbor techniky STV zabezpečil všetky požadované výroby a vysielania roku 2018. Investičné akcie boli z finančných dôvodov obmedzené.

2.1
•
•
•
•
•
•

Vysielacie pracoviská, Medzinárodná technická koordinácia
a Servis
Obsluha vysielacích pracovísk a medzinárodnej technickej koordinácie.
Kontrola technickej kvality kontribučných a distribučných signálov.
Príjem a spracovanie televíznych satelitných signálov medzinárodných športových
a spoločenských podujatí a ich distribúciu v RTVS.
Meranie, čistenie a kalibrácia anténnej časti satelitného parku RTVS.
Analýza a odstraňovanie porúch televíznej technológie.
Zabezpečenie kontribučného spojenia, distribúcie obrazových a zvukových signálov pre účely vysielania prenosových podujatí.

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

233

2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTK a OMTK
Realizácia opravy centrálneho dohľadového systému OMTK.
Príprava technickej špecifikácie pre vybudovanie vysielacieho pracoviska 3. TV
programovej služby v budúcnosti s podporou obrazového rozlíšenia UHD/4K.
Príprava technickej špecifikácie pre zabezpečenie obrazového a zvukového prepojenia štadiónov Slovenskej futbalovej extraligy, NTC a SND prostredníctvom optických a rádiových sietí.
Spracovanie a príprava požiadaviek pre objednanie priestorov v Olympijskom televíznom centre v Tokiu pre udalosť Letné olympijské hry 2020.
Realizácia projektu, technickej špecifikácie, prepojenia obrazových a zvukových
signálov pre OH2018 PchjongChang prostredníctvom optických sietí.
Realizácia projektu, technickej špecifikácie, prepojenia obrazových a zvukových
signálov pre MS v hokeji 2018 v Dánsku prostredníctvom optických sietí.
Konfigurácia DVB multiplexora pre potreby distribúcie TV programových služieb
prostredníctvom dátového uzla SIX v Bratislave. Zaradenie signálov z DVB multiplexora do reálnej distribúcie.
Príprava technickej špecifikácie pre vybudovanie vysielacieho pracoviska tretej TV
programovej služby.
Príprava technickej špecifikácie pre zabezpečenie obrazového a zvukového prepojenia štadiónov Slovenskej futbalovej extraligy.

2.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servis techniky
Meranie, čistenie a kalibrácia anténnej časti satelitného parku RTVS
Analýza a odstraňovanie porúch televíznej technológie
Zabezpečenie kontribučného spojenia, distribúcie obrazových a zvukových signálov pre účely vysielania prenosových podujatí
Pripojenie technológie pre naberanie športových programov z vysielania ORANGE
Sport1-4
Kalibrácia televíznych zobrazovacích zariadení
Zabezpečovanie v prevádzkovom stave starých zariadení potrebných na archiváciu
nosičov formátov A, C a Betacam
Inštalácia a káblovanie technológie v pomocnom kamerovom voze BA12
Starostlivosť o klapkové telefóny a prekládka liniek pri presťahovaní zamestnancov
Inštalácia LAN káblov pre rozšírenie wifi
Zapožičiavanie a inštalácia zariadení z Múzea pre výrobu televíznych programov

2.4

Spravodajská technika

Počas celého roka sme sa podieľali na bezproblémovom vysielaní a výrobe spravodajských a športových relácií z veľkých domácich a zahraničných podujatí zo štúdia MDB.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Priame prenosy z FIFA MS 2018 vo futbale
Tour de France
ME v atletike
ME v cyklistike
Predkolá Ligy majstrov
Európska liga - futbal
SEHA – hádzaná
Zápasy Fortuna ligy – futbal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zápasy Tipsport ligy - hokej
Zjazdové lyžovanie SP
Biatlon
MS klubov – futbal
MS v hokeji do 20 r.
MDC zabezpečovalo denné vysielanie relácie „Dámsky klub“ a bezproblémovú dennú výrobu žrebovania.
V MD1, počas celého roku bolo zabezpečené bezporuchové vysielanie a výroba spravodajských a publicistických relácií.
V MD1 sme odvysielali voľby do VUC tzv. povolebné štúdio s 3D virtuálnou grafikou.
V novembri sme dali do prevádzky pre spravodajstvo a šport 3 ks zariadení na prenos obrazu
a zvuku cez mobilných operátorov a 1 ks zariadenia pre SRo. Uvedené zariadenie využívame pri okamžitých rozhovoroch pri živých prenosoch napr. MS v lyžovaní, biatlone a všetkých športových a význačných prenosoch, kde sprostredkujeme originálnu atmosféru.
Zabezpečenie výroby a vysielania spravodajských, športových a publicistických relácii v štúdiách MDA,B a MD1.
Montáž a nastavenie prídavnej LED steny pre vysielanie MS vo futbale a Tour de France.

2.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Štúdiová technika
Technické zabezpečenie dennej výroby televíznych relácií, športu a spravodajstva
v štúdiách MD2, MD3, MD4,MD5, MD6
Plánovaná údržba televíznych priestorov a zariadení v štúdiách MD2 až MD6
Štúdio MD 2 a MD 3 - bežné zabezpečenie výroby, servis a priebežná kontrola a nastavenie zariadení
Dopĺňanie pripojenia štúdií na centrálny krížový prepojovač
Vybudovanie študíjného pracoviska pre moderátorov
MD2- inštalácia nového krížového prepojovača, s ktorým je možné variabilne prepojiť signály v monitorových stenách ako aj priamo v štúdiu
MD3- nové stvárnenie relácie Experiment s využitím nových technických prvkov pri
svietení a korekciách
Novovybudované optické pripojenie výstupu štúdia MD3 do HTK
Štúdio MD4 a MD6 - bežné zabezpečenie výroby, servis a priebežná kontrola a nastavenie zariadení, technické zabezpečenie relácií Milujem Slovensko, Čo ja viem
a Záhady tela
Vybudovanie obojstrannej komunikácie medzi MD4 a MD6 pre asistentky pri spojení s réžiou ( 4 linky)
Pre doplnenie ďalšej kamery pracovníci natiahli nový optický kábel pre pripojenie
ôsmej kamery, ktorú je možné využívať na pripojenie wifi kamery alebo káblovej kamery podľa požiadaviek Programu
Zároveň bol vybudovaný odposluch z externého PC pre režiséra a vzdialené miesto
strihača
Štúdio MD5 bežné zabezpečenie výroby, výmena - inštalácia obrazovej réžie Panasonic 6000 umožňujúcej rozšírenie počtu vstupných signálov, inštalácia kamery
pre snímanie posunkovej reči, nasvietenie scény pre kľúčovanie)

2.6
•
•
•

Zvuková a záznamová technika

Technické zabezpečenie audio a video postprodukčnej televíznej výroby.
Zabezpečenie technickej kontroly pôvodnej tvorby aj akvizičných titulov.
Technické zabezpečenie dabingových pracovísk.
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•
•
•
•
•

Technické zabezpečenie výroby audio komentára pre nevidiacich (AD).
Čistenie a digitalizácia archívnych záznamov na nosiči „ A“ formátu.
Čistenie filmovej suroviny s využitím ekologicky nezávadnej čistiacej kvapaliny HFE.
Inštalácia transcodera PAL SECAM na pracovisku prepisu A formátu pre umožnenie
digitalizácie archívnych relácií z produkcie TŠ Košice.
V ruchovom štúdiu zvukovej techniky bola zrealizovaná výroba kompletnej ruchovej
stopy celovečerného filmu „Dubček“ z produkcie RTVS.

2.7
•
•
•
•
•

Centrálny ingest
Zabezpečuje záznam všetkých televíznych prenosov v RTVS
Zabezpečuje vysielanie LIVE a RELIVE prenosov cez pracovisko AUDIOMIX a vysielanie záznamov z playoutu
Ingestuje relácie vyrobené na kľúč, ktoré sú vysielané v RTVS
Ingestuje materiály z výroby relácii, prenosov, archívne materiály a od zahraničných
partnerov pre ďalšiu postprodukciu
Na pracovisku bola vykonaná štandardná softvérová údržba, update AVID
infraštruktúry, tj. Airspeed, Capture, Media Composer

2.8
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Prenosová technika

Technické zabezpečenie výroby a vysielania v externom prostredí s prenosovými
a satelitnými vozmi.
V januári boli urobené prípravy, technické skúšky, kompletizácia a odoslanie techniky na olympiádu v Južnej Kórei.
Vo februári bola vykonaná inštalácia a technické zabezpečenie celého priebehu OH
– pracovisko IBC, komentátorské pozície v IBC a na hokejových štadiónoch, lyžiarských strediskách a improvizované štúdio v Slovenskom dome v Pchjongčchangu.
V auguste bol daný do prevádzky pomocný voz k PV BA1, zrekonštruovaný z bývalého PV BA13. Bol nainštalovaný regálový systém, nový nábytok, vysokozdvižná plošina, nová podlaha. Je určený pre prevoz kamerovej, zvukovej techniky a kompletnej
kabeláže pre výrobu v exteriéroch.
Zároveň bol upravený priestor pre posádku s kuchynkou, využívaný hlavne v ťažkých poveternostných podmienkach.
PV BA12 bol zrekonštruovaný pre možnosť doplnenia 3 ks kamier pre rozšírenie počtu
kamier pri veľkých prenosoch, vymenená kabeláž pre slaboprúd a videotechnológiu,
Pripojením voza BA 12 je možné rozšíriť náš voz BA 1 na 11 kamier a voz BA2 na 16 kamier.
Výroba a testovanie mobilnej kufríkovej verzie štvorkamerových korekcií s kamerovými jednotkami a monitoringom.
Zabezpečenie a výroba hokejových MS v Dánsku, inštalácia a obsluha dočasného
réžijného pracoviska v kontajnerovej verzii.
Výroba a vysielanie play off hokej extra ligy a prípravných medzištátnych zápasov.
Vlastnými kapacitami a v spolupráci s externým dodávateľom realizovaná rekonštrukcia bývalého prenosového vozu BA13 na Pomocný prenosový voz k PV BA1, úprava interiéru a elektroinštalácie, montáž regálového systému a vysokozdvižnej plošiny.
Spolupráca pri koprodukčných výrobách hraných filmov pomocou záberovej technológie ARRI.
Zároveň bolo zakúpené nové záznamové zariadenie K2 umožňujúce rozšírenie počtu
kanálov pre slowmotion predovšetkým pre športové prenosy a pripojiteľné k obom
prenosovým vozom.
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Hore: Rekonštrukcia starého PV BA 13 na pomocný voz k BA1 – umiestnenie kam. kufrov

Počas roka boli zrealizované náročné výroby bez technických problémov:
• Predkolo futbalovej Ligy majstrov
• Vodný slalom Čuňovo
• Bratislavské jazzové dni
• 100 rokov vzniku ČSR
• Najväčší Slovák
• Adventné koncerty
• Duchovné vysielanie počas vianočných sviatkov

2.9
•
•
•
•
•
•

Osvetľovacia technika

Osvetľovacie práce pri výrobách a vysielaní programovej výroby v štúdiách UTD A,
B, MD 1, MD 2, MD 3, MD 4 a MD 6., v exteriéroch a pre jednokamerové vozy.
Zabezpečenie výrob elektrocentrálami pri výrobe a vysielaní v exteriéroch a pri výrobách filmov.
Inštalácia merania motohodín v elektrocentrálach AG 3 a AG 4.
Repasácia prívodov el. energie a predlžovacích káblov.
Meranie izolačného stavu a odporu ochranného vodiča na zariadeniach v OPV.
Realizácia filmov a koprodukcií: Nech je svetlo, Vianočné želanie a Štefánik.

Realizácia náročných výrob z hľadiska svetelnej techniky:
• 5 proti 5
• MS v hokeji
• MS vo futbale
• Tour de France
• Milujem Slovensko
• Noc nádejí
• Zlaté časy
• Film „Štefánik“
• Deň kroja
• Koncerty pod pyramídou
• Komunálne voľby
• Slovensko v srdci
• Od Lady Carneval k Drakulovi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roma spirit
BJD
CE.ZA.AR
Úsmev ako Dar
Advent 2018
Športovec roka
Najväčší Slovák
V Slovenskom betleheme
Krištáľové krídlo
OTO
Stavba roka
Slovenka roka
Slnko v sieti

Obstaranie a obnova zariadení pre Osvetľovaciu techniku:
• Výmena nových akumulátorov pre LED svietidlá
• LED reportážna súprava Fillex určená pre svietenie jednokamerových vozov
• Nákup nových C-stand statívov pre svietidlá
• Výmena prívodných káblov a koncoviek k 5 kW svietidlám Polux. Výmena a oprava
rozvodov pre 5 kW svietidlá
• Doplnenie a výmena zastaralých zariadení, nákup spravodajského setu svietidiel Fillex

3.

Odbor mediálnych systémov a informačných technológií
(OMSaIT)

V roku 2018 prišlo k zmene v organizačnej štruktúre RTVS, ktorá zlúčila dva technologické odbory. Pôvodný Odbor mediálnych systémov a strategického rozvoja bol zlúčený s Odborom informačných technológií do jedného celku pod novým názvom Odbor
mediálnych systémov a informačných technológií (OMSaIT). Zlúčením odborov do jedného celku sa očakáva efektívnejšie plánovanie a optimalizácia prác oboch pôvodných
odborov, zvýšenie a rozvoj technologickej bezpečnosti, ako aj kontinuita strategického
rozvoja mediálnych a informačných systémov v RTVS.
Prioritnou činnosťou odboru v uplynulom období bolo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
•

•
•
•
•
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Prebehli stretnutia s právnym odborom a jednotlivým administračnými a výrobnými
zložkami v RTVS tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie identifikovať spôsob a účel
využívania osobných údajov. Bolo kľúčové nastaviť všetky opatrenia tak, aby bol dosiahnutý súlad s nariadením Európskej únie, zároveň však neboli blokované pracovné a výrobné postupy potrebné k zabezpečeniu vysielania programových služieb.
Prebehla väčšia časť kontroly informačných systémov a identifikácia údajov, ktoré
svojím účelom a rozsahom spadajú pod nariadenie EÚ o GDPR.
Realizovali sa viaceré stretnutia s dodávateľmi o potrebných zmenách a aktualizáciách v dodaných informačných systémoch. V rámci daného obdobia bolo aplikovaných niekoľko aktualizácií prevádzkovaných softvérových riešení.
Postupne prebiehala a ešte prebieha optimalizácia prístupových oprávnení zamestnancov RTVS k citlivým dokumentom s dôrazom aj na audio a video obsah.
V spolupráci s právnym odborom boli poskytnuté všetky potrebné informácie pre
zamestnancov odboru OMSaIT za účelom zvýšenia ich vedomostí týkajúcich sa
problematiky GDPR.
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3.1

Aktuálne prebieha príprava realizácie modelu zvýšeného zabezpečenia pracovných
staníc nad rámec GDPR.
Fyzická ochrana a zabezpečenie informačných systémov je na požadovanej úrovni.
V spolupráci s právnym odborom koordinujeme potrebné prevádzkové opatrenia
pre zamestnancov RTVS za účelom zvýšenia ich vedomostí týkajúcich sa problematiky GDPR.
Prebieha realizácia modelu zvýšeného zabezpečenia pracovných staníc podľa GDPR
Fyzická ochrana a zabezpečenie informačných systémov je na požadovanej úrovni.

Prehľad rozvojových a prevádzkových aktivít
pre kľúčové informačné systémy

Informačný systém Provys – plánovanie, výroba, reklama, vysielanie, výkazníctvo:
• V uplynulom období bol kladený veľký dôraz na ukončenie prevádzky IS Rekag
– informačný systém zabezpečujúci plánovanie reklamného priestoru v RTVS.
Ukončenie prevádzky IS Rekag prebehlo na základe úspešnej migrácie historických
dát, implementáciou požadovanej funkcionality a zaškolením pracovníkov na prácu
s nástupným systémom PROVYS Sales. V aktuálnom období beží plná prevádzka IS
Provys Sales pričom sú riešené nové a zmenové užívateľské požiadavky.
• Vzhľadom na skutočnosť, že uplynula doba platnej zmluvy na vykonávanie technickej podpory informačného systému medzi RTVS a spoločnosťou DCIT, a.s, RTVS
pripravila návrh a súťažné podmienky k uzatvoreniu novej servisnej zmluvy. Súťaž
k výkonu technickej podpory IS PROVYS prebehne v 1Q/2019.
• Realizované prevádzkové zmeny v IS Provys
a) EBU – nový import dát
b) Subjekty – analýza párovania subjektov s ostatnými IS v rámci spoločnosti
c) Výkazníctvo šírenia – testovanie vykazovania šírenia cez IS PROVYS
• Riešenie problémov a pripomienok v IS Provys zo strany užívateľov
• Zadávanie a sledovanie riešenia chýb v IS Provys voči dodávateľovi
• Denná správa modulov informačného systému
Informačný systém Helios – ekonomická a hospodárska agenda:
• V spolupráci s dodávateľom IS Helios Green a Národnou agentúrou pre sieťové a
elektronické služby (NASES) bola uzatvorená Dohoda o integračnom zámere medzi
Rozhlasom a televíziou Slovenska a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systému IS
HELIOS GREEN. Jedná sa o prvú, napriek tomu dôležitú časť projektu integrácie elektronických schránok v prostredí RTVS.
• Bol ukončený prechod na novú verziu IS (verzia číslo 46).
• Prebehla prezentácia spoločnosti Tatra Banka s návrhom integrovať platobný systém Multicash Business banking s webovým rozhraním. Tento návrh RTVS zatiaľ
neprijala, možnosť integrácie sme odložili.
• Realizovali sme aktualizáciu reportovacieho jadra systému (Helios Infomaker /
Appeon 2017)
• V interných zdrojoch bol zabezpečovaný vývoj vlastných aktívnych plôch systému
pre skupiny užívateľov – riaditelia, vedúci odborov, ekonómovia:
a) boli vytvorené nové pohľady pre produkčných pracovníkov, ktoré umožňujú sledovanie a plnenie vystavených objednávok a zmlúv
b) pre potreby odboru MSaIT bol vytvorený modul evidencie zapožičaného majetku
c) prebieha optimalizácia základného prehľadu v module Registratúra
• Interné rozširovanie modulov o užívateľmi vyžiadanú funkcionalitu
a) rozšírenie modulu zmlúv o Rámcové ročné zmluvy a Výkazy k rámcovej zmluve
b) rozšírenie modulu zmlúv o zápis údajov, opis zmluvy a technické informácie
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c) analýza a príprava riešenia komponentného odpisovania v majetku
d) rozšírenie kategorizácie operatívne evidencie IT a MT a vytvorenie funkčnosti
na jej úpravu
e) rozšírenie modulu operatívnej evidencie pre evidovanie softvéru
f) rozšírenie modulu Príprava rozpočtu o externý súbor a CPV
Prebieha kontrola a zabezpečovanie prevádzky IS Heliosu vrátane jeho súčastí
- Aplikačný server, SQL server
Kontrola a údržba komunikačných rozhraní voči IS PROVYS
Riešenie problémov a pripomienok v IS Helios zo strany užívateľov
Zadávanie a sledovanie riešenia chýb v IS Helios voči dodávateľovi
Denná správa a údržba modulov informačného systému

Informačný systém Epos a Sépia - výroba a vysielanie Slovenského rozhlasu:
• Prebehla výmena kabeláže serverov EPOS (AXIA, iLo).
• Pravidelná údržba a aktualizácia systémov.
• Sledovanie a zabezpečenie prevádzky.
• Denná správa modulov informačného systému.
• Príprava upgradu systému na vyššiu verziu.
• Spolupráca s Odborom techniky SRo na riešení prevádzkových situácií v súvislosti
s vysielaním.
• Spolupráca s Odborom techniky SRo na projekte zvyšovania redundancie a zálohy
zariadení zabezpečujúcich vysielanie Slovenského rozhlasu.
• Pravidelná údržba a aktualizácia systémov.
• Sledovanie a zabezpečenie prevádzky.
• Denná správa modulov informačného systému.
Informačný systém NOA – digitálny archív RTVS:
V rámci digitálneho archívu NOA bola spustená do prevádzky automatizovaná archivácia odvysielaných spravodajských príspevkov dennej výroby v štúdiách Bratislava, Banská Bystrica a Košice, vrátane dostupných metadát do digitálneho archívu
•
•
•

automatizovaný technologický postup a technická kontrola
vstupných video súborov
export a import metadát medzi jednotlivými informačnými
systémami (Octopus, Provys a NOA)
automatizované vyskladnenie archivovaného materiálu pre budúce potreby redakcie v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach

Úspešne realizovaný projekt je migrácia dát páskovej knižnice Quantum StorNext
iScalar 6000 z verzie LTO6 na verziu LTO8. Realizácia prebiehala počas plnej prevádzky
RTVS s minimálnym dopadom na kontinuálnu výrobu Sekcie spravodajstva, publicistiky a športu prípadne archiváciu vyrobených diel. Boli vymenené mechaniky za novú
generáciu mechaník LTO8 a EDLM, prebehol upgrade systému na verziu 6.0.6, vrátane
aktualizácie konektorov na všetkých serveroch NOA GPP. Proces migrácie dát na nové
médiá bude prebiehať v postupných krokoch aj v rámci kalendárneho roku 2019.
Ďalšie aktivity:
• Zabezpečovanie dennej prevádzky a pravidelnej údržby systému
• Interný rozvoj systému podľa požiadaviek koncových užívateľov
• Interné školenia zamestnancov RTVS
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V rámci zabezpečenia dennej prevádzky a rozvojových aktivít Odboru mediálnych systémov a informačných technológií sa členovia odboru aktívne podieľajú aj na výrobe
televíznych a rozhlasových podujatí. V prvom polroku 2018 sme sa podieľali na príprave
a realizácii niekoľkých významných podujatí ako sú napríklad:
• 01 až 03/2018 – 23. Zimné olympijské hry Phjongčangu 2018 (Kórejská republika)
• 04 až 05/2018 – 82. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (Dánsko)
• 05 až 07/2018 – 21. Majstrovstvá sveta vo futbale (Rusko)
Všetky udalosti si vyžadovali zvýšené nároky na zamestnancov hlavne v príprave technologických výrobných reťazcov, transportu technického vybavenia, dohľadu nad výmenou audio a video dát, zabezpečenia strihových pracovísk ako aj prípravu a vysielanie grafických komponentov pre jednotlivé podujatia zvlášť.
V prostredí Slovenského rozhlasu boli realizované tri významné aktivity, ktoré sa týkali
modernizácie vysielacieho pracoviska rádia Patria na digitálne vysielanie vrátane výmeny PC zostáv a rozšírení kabeláže. Premiestnenie Rádia Devín do vysielacieho pracoviska VP03 a modernizácia nahrávacieho pracoviska VP06 na digitálne vysielanie.
V druhom polroku 2018 sme sa podieľali hlavne na príprave a realizácii projektu Komunálne voľby 2018 (živé diskusie s kandidátmi, volebná noc, príprava technológie
a grafických komponentov k výsledkom volieb pre odbor spravodajstva).

3.2
•
•
•
•
•
•

Prevádzka a rozvoj mediálnych systémov
a informačných technológií RTVS – ďalšie aktivity
zabezpečenie a prevádzka technickej podpory spravovaných technológií / informačných systémov / postprodukčných pracovísk a vysielania
zmeny a optimalizácia pracovných postupov v postprodukcii
dokončenie softwarových aktualizácií postprodukčných strižní Avid Media Composer
integrácia SCCM na pre lokality Bratislava, Banská Bystrica, Košice
implementácia zmien v štruktúre v AD (Active Directory)
zmena iLo siete na vysielacích serveroch

Integrácia softvéru DLP – Data Loss Prevention
• realizovali sme inštaláciu a testovaciu prevádzku softvéru DLP slúžiaceho k ochrane možného úniku osobných údajov a ochrany pred únikom audiovizuálnych diel
• s právnym odborom pripravujeme interný proces nasadenia riešenia v RTVS
• postupné uvedenie do prevádzky plánujeme v kalendárnom roku 2019
Integrácia softvéru evidencie technickej podpory - „Service Desk“
• K optimalizácii príjmu požiadaviek od zamestnancov RTVS, evidenciu a ich zadeľovania pre jednotlivé tímy sme ku koncu roka 2018 realizovali inštaláciu softvérového riešenia technickej podpory a základné nastavenie systému pre potreby odboru.
V najbližšom období bude prebiehať postupné školenie zamestnancov, informovanie kolegov o možnosti zadávania výrobných a prevádzkových požiadaviek a prechod výhradne na tiketový systém.
Informačné technológie pre Slovenský rozhlas
• Obmena starých PC a notebookov za nové
• Sťahovanie kancelárii (odpájanie, zapájanie, presun PC)
• Chystanie streamov pre akcie v Štúdiu 5, Štúdiu 1, Štúdiu 2
• Podpora užívateľov s riešením problémov s mobilnými telefónmi
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Podpora pre tlačové služby / tonery / dopĺňanie papiera / hlásenie porúch
Prerábka Košického štúdia R4 (počítače)
Podpora pre event festivalu Grape
Podpora pre event: Volebné štúdio
Prerábka nahrávacieho pracoviska VP05 na digitálne vysielanie (výmena PC)
Prerábka nahrávacieho pracoviska VP07 na digitálne vysielanie (výmena PC)
Sťahovanie kancelárií (odpájanie, zapájanie, presun PC)
Chystanie streamov pre akcie v Studio 5, Studio 1, Studio 2 (RTVS – webari, Meeto)
Obmena starých PC za nové
Preinštalovanie starých OS na Windows 10
Preinštalovanie starých OS na Windows 10 na vysielacích pracoviskách
Užívateľský support / hotline
Rekonfigurácia diskového poľa a jeho kapacity
Aktualizácie serverov na OS Windows 2012 R2 (last)
Testovanie Hyper-V 2016 na prevádzkové požiadavky Slovenského rozhlasu
Testovanie free ESXi 6.5 na prevádzkové požiadavky Slovenského rozhlasu
Preinštalovanie serverov z virtuálneho prostredia ESXi do Hyper-V
Oprava - výmenou kamery v réžii FM / špecifikácia / montáž / rekonfigurácia
Príprava, dispečing a požičiavanie poolových notebookov pre spravodajstvo
Zabezpečovanie prezentácií, školení a pod.
Zabezpečovanie prezentácii pre potreby rádií, personálneho odboru, školení
Zabezpečenie aktualizácii vysielacích a produkčných systémov

Informačné technológie Slovenská televízia:
• Inštalácia IS ZIS pre výber úhrad na nový server, defragmentácia databázy za účelom zrýchlenia funkčnosti a backup.
• Prešírenie MS Exchange do lokality MLD a predpríprava na upgrade na Exchange 2013.
• Prešírenie MS System Center do regionálnych štúdií v Banskej Bystrici a Košiciach
za účelom centralizovanej správy PC, aplikácií, updatov a vzdialenej správy.
• Zvyšovanie IT bezpečnosti RTVS v súvislosti s GDPR agendou, optimalizácia sieťovej topológie.
• Zmena IP rozsahu RDS farmy za účelom zvýšenia IT bezpečnosti pre vzdialené prístupy.
• Zriadenie prístupov pre spravodajstvo na RDS farmu – zabezpečenie prístupu pre
externých redaktorov pracujúcich mimo RTVS.
• Testovanie softvéru na centralizáciu logov v rámci kľúčových zariadení RTVS.
• Testovanie softvéru na automatizovanú replikáciu dát medzi dvoma diskovými poľami.
• Testovanie rôznych FTP klientov za účelom zriadenia nového FTP pre RTVS.
• Testovanie rôznych LoadBalancerov za účelom optimalizácie záťaže na kľúčové
systémy RTVS.
• Testovanie softvéru DLP pre monitorovanie PC a užívateľských aktivít s cieľom zabrániť úniku citlivých alebo dôverných informácií z RTVS.
• IS PROVYS - defragment databázy za účelom zrýchlenia funkčnosti a backup. (prebieha)
• Nákup a distribúcia kancelárskych notebookov s príslušenstvom.
• Nákup a distribúcia mobilných telefónov.
Mediálne systémy RTVS:
• Dokončenie update všetkých strižní s Avid Media Composer
• Prestavba dvoch pracovných staníc v Košiciach na pripojenie k infraštruktúre RTVS
• Nákup a realizácia zariadení a celkového vybavenia pre ZOH 2018
• Rekonštrukcia dabingových zvukových štúdií AUDIO 1 a AUDIO 4, výmena technologických stolov a konzol na platformu Avid C24
• Stavebne práce, rekonštrukcia miestnosti video postprodukčnej strižne ART6
• Školenie redaktorov a strihačov na strih videa v softvéri Adobe Premiere v Banskej Bystrici
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Upgrade diskových polí Tiger BOX na novú verziu Tiger SPACES
Nákup HDD a repasovanie diskového poľa XSAN
Zmena pripojenia video strižní ART na 2x 1Mbit ethernet
Zmena pripojenia audio strižní AUDIO na optické + konfigurácia s novým polom XSAN
Nákup a doplnenie RAM do video strižní ART, NEWS
Nákup a stavba pracovných staníc pre nových kolegov
Vytvorenie nového digitalizačného pracoviska pre filmový skener FDL2
Integrácia služby iReporter do spravodajského workflow a redakčného systému Octopus
Automatizácia procesu pre offline archiváciu scenárov spravodajstva, športu a publicistiky z redakčného systému Octopus
Integrácia MOS gateway redakčného systému Octopus s playout serverom Youplay
pre Banskú Bystricu
Zlepšenia v integrácii agentúrnych systémov SITA a ČTK s redakčným systémom
Octopus
Automatizácia vyskladňovania súborov pre upútavky PROMO
Archivácia shotov večerného spravodajstva do archívu NOA (obdobie 2017-2018)
Vytvorenie a príprava zálohovania súborových serverov Slovenského rozhlasu
Priebežná prevádzka a optimalizácia všetkých funkčných procesov v televíznej
a rozhlasovej postprodukcii

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

243

4.

Archív RTVS

4.1

Televízny archív a dokumentácia

Činnosť televízneho archívu a dokumentácie sa v roku 2018 sústreďovala najmä na základné úlohy priamo súvisiace s výrobou televíznych relácií a vysielaním programu.
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Spracovávanie dokumentačno-informačných popisov archívnych audiovizuálnych
jednotiek (televíznych relácií) s následným zápisom dát do príslušných informačných systémov (PROVYS, NOA). Spracovalo sa vyše 530 audiovizuálnych jednotiek.
Na túto činnosť sa využívali všetky dostupné primárne i sekundárne informačné
pramene vrátane priamej percepcie spracovávaného audiovizuálneho záznamu.
Pokračovalo sa v kontrole správnosti a úplnosti zapísaných údajov o jednotlivých
reláciách a v prípade potreby sa modifikovali údaje v informačných systémoch.
Poskytovali sa odborné konzultácie, poradenské a kompletné rešeršné činnosti pre
oprávnených užívateľov z interného i externého prostredia. V danom období sa vypracovalo 159 rozsiahlejších rešerší.
Zabezpečovali sa všetky činnosti spojené s prevádzkou fondu DVD (pracovné kópie
televíznych relácií), ktorý v súčasnosti obsahuje vyše 4 300 nosičov s vyše 12 500
televíznymi reláciami, z toho 64 nosičov s materiálmi Krátkeho filmu Praha (filmové
týždenníky cca 2 379 samostatných jednotiek).
Pod dokumentačno-informačnú správu sa v minulosti prevzali materiály Krátkeho filmu Praha, ktoré STV zakúpila na neobmedzené používanie v rámci vlastnej
televíznej výroby po dobu 30 rokov. Celý subfond už prešiel evidenčnou kontrolou
s následným zápisom základných lokačných údajov. Jednotlivé tituly fondu sa postupne kompletne informačno-dokumentačne spracovávajú.
Pokračovala spolupráca s IT oddelením pri importovaní metadát z informačného
systému ARCHIVIS do systému PROVYS. Spravodajské filmové šoty, športové filmové šoty a fototéka sú už naimportované v databáze PROVYS a plnohodnotne
slúžia potrebám rešeršných činností. Vzhľadom na rozsiahlosť spracovaných dát
a množstva zložiek, ktoré obsahovala databáza ARCHIVIS, je potrebné, aby táto
spolupráca pokračovala aj v ďalšom období.
Dennodenne sa poskytovala pomoc programovo-tvorivým pracovníkom vo vyhľadávaní a využití relevantných archiválií pri tvorbe rôznych filmov, televíznych relácií
a reportáží (Zlaté časy, TV cykly Retro noviny, Slovensko v obrazoch, Dámsky klub,
Generácia, zábavno-vzdelávací cyklus History, historicko-vzdelávací dokumentárny cyklus SK Dejiny).
Poskytnutím archívneho materiálu a odborných konzultácií sa archív podieľal aj na
tvorbe celovečerných slovenských filmov Ostrým nožom či Amnestie.
Poskytnutím rozsiahleho archívneho materiálu a odborných konzultácií sme sa podieľali aj na tvorbe celovečernej historickej drámy Dubček, ktorá v slovenských kinách mala premiéru 19. apríla 2018.
Do archívu boli odovzdané vyúčtovania relácií za obdobie rokov 2011-2013, išlo o hrané a dokumentárne zahraničné filmy z dabingu STV v počte 68 spisov.
Z archívu bolo oprávneným užívateľom vyhľadaných a zapožičaných 81 písomností,
1 scenár a 82 ks fotografií pre výrobu relácie Herecké legendy.
Za uvedené obdobie bolo do literárneho archívu prevzatých 730 autorských rukopisov (scenáre, námety, úpravy a preklady), ktoré boli informačne spracované v systéme PROVYS a uložené v depozite.
V systéme PROVYS sa k 356 reláciám doplnili údaje o použitej hudbe (inscenácie,
filmy, rozprávky, dokumenty, hudobné a zábavné programy).
Stále prebieha fyzická inventúra notového materiálu so signatúrou O a prebaľovanie starých obalov do nových.
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Aj v roku 2018 sme vo veľkej miere spolupracovali s Obchodným oddelením, prostredníctvom ktorého sme poskytovali naše rešeršné služby smerom k externému
prostrediu.
Z archívu RTVS organizačná zložka STV bolo oprávneným užívateľom vyhľadaných
a zapožičaných 96 písomností a 3 scenáre, 434 ks fotografií. Pre študijné účely vysokoškolákov masmediálnych fakúlt a externých žiadateľov (doktorandov) boli nimi
požadované materiály vyskladnené a zaznamenané v bádateľských listoch. Z dôvodu neúplnosti zápisov v PROVYSe o použitej hudbe v daných reláciách bolo zapísaných 233 relácií (inscenácie, filmy, rozprávky, dokumenty, hudobné a zábavné
programy). Na základe tejto činnosti veľmi úzko spolupracujeme s oddelením kolektívnej správy práv STV. Postupne sa robí fyzická inventúra notového materiálu so
signatúrou O (orchestrálky).

4.2

Digitalizácia STV

Archív zabezpečoval dodávanie vysielacích súborov na programové televízne služby na
základe plánov a zmien vysielania v časovom predstihu.
• V rámci prebiehajúceho projektu digitalizácie obrazovo-zvukových fondov bolo
na STK zaslaných 1 326 archívnych relácií (súborov); na vysielacie pracovisko cca
8 500 súborov a pre potreby výroby sa objednávali a posielali súbory v náhľadovej
kvalite, a následne podľa požiadaviek vybrané sekvencie vo vysielacej kvalite priamo do strižní (všetky požiadavky sú evidované na noavideo@rtvs.sk).
• V rámci procesov bolo v prvom polroku na prepis naplánovaných 172 archívnych
nosičov formátu A, 1072 archívnych nosičov formátu C a 1180 archívnych nosičov
(z toho je 520 digitálnych nosičov, 221 hd cam nosičov a 439 analógových nosičov),
a to v rámci relácií plánovaných do vysielania ako aj pre ďalšie archívne účely.
• V rámci procesov bolo v druhom polroku na prepis naplánovaných 99 archívnych
nosičov formátu A, 1 152 archívnych nosičov formátu C a 1 337 archívnych nosičov
(z toho je 732 digitálnych nosičov, 100 hdcam nosičov, a 505 analógových nosičov),
v rámci relácií plánovaných do vysielania alebo pre ďalšie archívne účely.
• Filmotéka pokračovala v zabezpečovaní vyskladňovania a spracovávania archívnych 16 a 35 mm filmových materiálov pre potreby vysielania, výroby, študijnej
projekcie i komerčného sprístupňovania v digitálnom formáte. Vykonávala opravy
zlepiek, opravy perforácie, nalepenie štart a koncových pásov, synchronizáciu filmových materiálov.
• Na pracoviskách bolo prepísaných 252 filmových materiálov, 330 filmových pásov
vrátane spravodajských šotov a 35 ks filmových negatívov pre potreby retušovacieho pracoviska.
• Archív RTVS sa v rámci udržateľnosti projektu digitalizácie kultúrnych objektov –
video (obrazovo-zvukových) podieľal na pracovných procesoch prípravy nosičov,
technickej digitalizácie, skenovania sprievodnej dokumentácie, overovania a vyhľadávania metadát a spracovania požiadaviek redaktorov pre potreby výroby a vysielania, poskytovania užívateľskej podpory redaktorom a poskytovania konzultácií pri
výbere a vyhľadávaní nahrávok.
• V I. polroku 2018 bolo kompletne zdigitalizovaných 25 735 objektov, 497 filmových
pásov vrátane spravodajských šotov, naskenovaných 5 749 PDF dokumentov.
• V II. polroku 2018 bolo zdigitalizovaných 23 158 objektov a naskenovaných 5 401 PDF
dokumentov.
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4.3

Rozhlasový archív / Písomné fondy a knižnica

Podľa § 32 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 92/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., majú archívy povinnosť viesť evidenciu archívnych fondov a zbierok v elektronickej forme prostredníctvom aplikačného
programového vybavenia AFondy.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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V roku 2018 prebiehalo v rozhlasovom archíve RTVS zapisovanie a katalogizácia písomných fondov evidovaných v systéme Afondy pod názvom Československý rozhlas II.
Do Afondov boli zaevidované fondy z archívov v Banskej Bystrici a Košiciach.
Fondy banskobystrického rozhlasu a televízie v rozsahu 615 b.m. a fondy košického
rozhlasu a televízie v rozsahu 2 111 b.m.
V aplikácii Afondy boli vytvorené lokačné prehľady k depozitom v Banskej Bystrici
a Košiciach.
V prvom polroku boli spracované boli materiály z fondu Kontrolno–revízne oddelenie v časovom rozsahu 1958 – 1989, celkovo bolo spracovaných 45 archívnych škatúľ v rozsahu 4,5 b.m.
V prvom a druhom polroku boli spracované boli materiály z fondu Kontrolno–revízne oddelenie v časovom rozsahu 1958 - 1989, celkovo bolo spracovaných 5 archívnych škatúľ v rozsahu 0,5 b.m.
Začalo sa so spracúvaním dokumentov administratívneho charakteru z činnosti Československého rozhlasu a Slovenského rozhlasu po r. 1989. Spracované boli
dokumenty z činnosti Generálneho riaditeľstva, užšieho vedenia SRo, programové,
riaditeľské a niektoré redakčné rady, rôzne štatúty a uznesenia, plánovacia činnosť,
činnosť Odboru medzinárodných stykov a činnosť Rádia Devín v rozsahu cca 6 b.m.
Prebehlo základné triedenie dokumentov administratívneho charakteru z činnosti Československého rozhlasu a Slovenského rozhlasu po r. 1989 v rozsahu cca
45 b.m. Začalo sa s ich spracúvaním.
Pokračuje vytváranie elektronickej archívnej pomôcky vo forme zošitu Excel k Zbierke programových materiálov. Takto bolo spracovaných ďalších 12,9 b.m. materiálu
z rokov 1952 - 1954.
Najstaršie dokumenty z vysielania v rozsahu 268 b.m. boli presťahované do depozitu
s vyhovujúcejšími podmienkami. Začalo sa s ich prekladaním do nových archívnych
krabíc. Takto bolo zatiaľ ošetrených 14 b.m. zo Zbierky programových materiálov.
V zbierke fotografií a negatívov boli triedené, ukladané a evidované fotografie z výstavby novej budovy rozhlasu.
Naďalej boli sprístupňované dokumenty v bádateľni rozhlasového archívu. Externými bádateľmi bolo vykonaných 256 osobných bádateľských návštev, z čoho bolo
101 nových bádateľov.
Boli vypracované rešerše pre externých bádateľov. Poskytovali sa konzultácie, archívne podklady a materiály na základe požiadaviek redaktorov aj externých bádateľov.
Interným bádateľom boli vypožičiavané programové materiály (PAP-ky, obrat
432 kusov). Zároveň boli ošetrené poškodené scenáre a ich obaly v počte 95 kusov.
V databáze NOA boli vytvorené anotácie k 17 reláciám.
Priebežne bola kontrolovaná správnosť zápisov a metadát ďalších projektov.
Do digitálneho archívu NOA bolo vložených 3 646 relácií.
Pokračovala tvorba a aktualizácia Kalendára osobností a udalostí, zapísaných bolo
103 nových položiek, doplnených bolo 878 údajov. Návštevnosť (využiteľnosť) Kalendára osobností a udalostí redaktormi bola 2 698 vstupov. Vybavených požiadaviek a rešerší bolo 143.
Z výstrižkového a novinového fondu bolo požičaných 124 položiek.
V prvom polroku 2018 sme vyskladnili 79 ks notových materiálov, a to pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR), Orchester ľudových umeleckých ná-
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strojov (OĽUN) a Dievčenský spevácky zbor (DSZ). Vypožičaný materiál boli prevažne úpravy pre orchester (O), partitúry (P) a úpravy pre štúdiové nahrávky (Š).
Z fondu hudobnín sa v druhom polroku 2018 zapožičalo 78 ks notového materiálu
pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR), Orchester ľudových umeleckých nástrojov (OĽUN) a Dievčenský spevácky zbor (DSZ). Materiál obsahoval
prevažne úpravy pre orchester (O), partitúry (P) a úpravy pre štúdiové nahrávky
(Š). Na štúdium sme vyskladnili do bádateľne 15 ks materiálu, prevažne partitúry
a úpravy pre štúdiové nahrávky.
V I. polroku 2018 sa do knižnice nakúpilo 14 nových publikácií v hodnote 245,12 €.
Knihy sa tematicky zatriedili, skatalogizovali a zaevidovali do knižničného systému
Clavius. Nové publikácie okrem on-line katalógov prezentujeme vo vitríne knižnice.
V II. polroku 2018 sa do knižnice nakúpilo, tematicky zatriedilo, skatalogizovalo
a spracovalo 48 nových kníh v celkovej hodnote 695 €.
Nové publikácie sa okrem on-line katalógov prezentovali aj vo vitríne knižnice.
Knižnica dostala darom cca 80 kníh, ktoré sa pretriedili a nachystali na zaevidovanie do fondu.
Vypožičalo sa 853 publikácií, odpísalo a založilo sa do skladov 903 vrátených kníh.
Vykonala sa urgencia nevrátených kníh.
Bádateľom sa pripravovali rešerše a tematicky vyhľadali publikácie na prezenčné
výpožičky do študovne.
Pri odchode a ukončení pracovného pomeru v RTVS sa zabezpečilo vrátenie všetkých publikácií, vrátane trvalých výpožičiek. Straty sa riešili finančnou náhradou
a následným vyradením kníh z databázy knižnice.
Retrospektívne sa spracovalo 68 kníh.
Denne sa evidovali a triedili noviny a časopisy do študovne. Nedodané čísla sa urgovali u dodávateľov.
Spolupracovali sme pri riešení faktúr, ktoré prišli na základe objednávok periodík
na r.2018 pre všetky strediská RTVS. Problémy s dodávaním objednaných periodík
sme riešili s jednotlivými dodávateľmi a danými sekciami RTVS. Denne sa evidovali
a triedili noviny a časopisy do študovne. Nedodané čísla sa urgovali u dodávateľov.
Zosumarizovali sa požiadavky na objednávky periodík na r. 2019 z jednotlivých stredísk RTVS, na základe ktorých sa objednali periodiká u jednotlivých dodávateľov.

4.4

Zvukové fondy a digitalizácia

Archív RTVS pokračoval v digitalizácii fondov a zbierok zvukových nosičov. Tím sa podieľal na pracovných procesoch prípravy nosičov, technickej digitalizácie, skenovania
sprievodnej dokumentácie, overovania a dohľadávania metadát a spracovania požiadaviek redaktorov pre potreby vysielania a výroby, poskytovania užívateľskej podpory
redaktorom a poskytovania konzultácií pri výbere a vyhľadávaní nahrávok.
•
•
•
•
•

V I. polroku 2018 bolo zdigitalizovaných 346 CD nosičov a 3289 magnetofónových pásov.
V II. polroku 2018 bolo zdigitalizovaných 321 CD nosičov a 3 078 magnetofónových
pásov.
Celkový počet zdigitalizovaných audio nosičov v digitálnom archíve: CD nosiče
54 927 ks, mag. pásy - 96 936 ks.
Naďalej sa pokračuje v archivácii rozhlasovej tvorby a odvysielaných programov určených na archiváciu do digitálneho archívu, digitálne archivovaných súborov (audiofile) je 60 972 nahrávok.
Archív pokračuje v spracovávaní, overovaní a dohľadávaní metadát hudobného fondu HH na analógových nosičoch, zaevidovaných je 73 221 nosičov, z toho zdigitalizovaných je 37 548 nosičov.
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5.

Archív spracováva fondy na analógových nosičoch z Banskej Bystrice, z hudobného
fondu (BB-H) je zaevidovaných a zdigitalizovaných 3 349 nosičov / 1 150 nosičov
z fondu (BB-DK) autentického folklóru / 829 CD nosičov a 494 analógových nosičov
zo slovesného fondu BB-SCD a BB-AFS / 186 analógových nosičov zo slovesného
fondu BB-S / hudobných CD albumov BB-CD je zdigitalizovaných 982 ks.
Archív spracováva systematicky slovesné rozhlasové fondy košickej proveniencie,
zaevidovaných a zdigitalizovaných je 2 350 nosičov z fondu slovesných relácií všetkých žánrov (KE-AFS a KE-AFR), z hudobného fondu (KE-H) na analógových pásoch je zdigitalizovaných 30 nosičov a z hudobného fondu na CD nosičoch (KE-CD
a NEV-CDH) je zaevidovaných a zdigitalizovaných 1516 nosičov.
Archív pokračuje so spracovávaním, evidenciou a systematickou katalogizáciou
hudobného fondu na vinylových nosičoch. Zaevidovaných je 41 930 kusov platní,
zdigitalizovaných 448 kusov platní z rozhlasového fondu. V televíznych fondoch je
zaevidovaných je 7 605 vinylových nosičov, z toho je zdigitalizovaných 15 nosičov.
Archív RTVS pokračuje v spracovaní hudobných nahrávok na analógových nosičoch
(BAT) z televízneho fondu, zaevidovaných je 12 697 magnetických nosičov, zdigitalizovaných je 970 nosičov.
Archív eviduje a spracováva fond šelakových platní. Zaevidovaných je 768 šelakových platní, z toho 55 kusov je zdigitalizovaných.
V roku 2018 sa Archív RTVS v rámci udržateľnosti projektu Digitálna audiovízia naďalej podieľal na pracovných procesoch prípravy nosičov, digitalizácie, skenovania
sprievodnej dokumentácie, overovania a vyhľadávania metadát.

Distribúcia signálu, terestriálne a satelitné služby

V roku 2018 pokračovala bežná agenda útvaru vo vzťahu k poskytovateľom televízneho
a rozhlasového vysielania ako aj divácka podpora formou web stránky, satelitných kariet RTVS a aktívnej individuálnej komunikácie.
Rozvojové plány RTVS v oblasti distribúcie boli v roku 2018 poškodené rozhodnutím
spoločnosti Towercom uplatniť si navýšenie ceny o infláciu na väčšine distribučných
kontraktov, ktoré má s verejnoprávnym vysielateľom uzavreté.
V oblasti distribúcie signálu verejnoprávnych programových služieb RTVS boli v roku
2018 riešené ako strategické, tak prevádzkové úlohy a zadania.

5.1

Príprava k uvoľňovaniu 700 MHz pásma na Slovensku

K strategickým úlohám patrí príprava k uvoľňovaniu 700 MHz pásma na Slovensku a
postupný prechod na digitálne terestriálne vysielanie druhej generácie DVB-T2 vyplývajúce z rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady (EU)2017/899 zo 17.mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470-690 MHz.
Uvoľňovanie 700 MHz pásma predstavuje zásahy do terestriálnych sietí, najmä prelaďovanie televíznych kanálov. V podmienkach verejnoprávneho multiplexu pôjde o prelaďovanie DVB-T vysielačov aj dokrývačov pracujúcich na kanále 49 a vyššom. Plán
a časový harmonogram bude pripravený v spolupráci s dodávateľom služby spoločnosťou Towercom, a.s. Proces prelaďovania musí byť podporený informačnou kampaňou
zacielenou najmä na domácnosti. Financovanie informačnej kampane je predmetom
rokovania medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálne vysielanie, ktorú zastrešuje
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky SKDV.
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V prípade informačnej kampane je nevyhnutné, aby spolupracovali všetky televízne
spoločnosti. Informačná kampaň musí byť nasadená tak, aby podporovala prelaďovanie v jednotlivých regiónoch a aby bolo zrejmé, že sa jedná o proces na národnej úrovni
nie interná technická či technologická zmena vo vysielaní verejnoprávnej televízie.
Vzhľadom na skutočnosť, že ku 30.6.2020 musí byť v celej Európskej únii 700 MHz pásmo
uvoľnené pre služby širokopásmového internetu a budovanie 5G sietí, v obdobnej situácii je
aj český mediálny trh. RTVS preto pozorne sleduje vývoj najmä regulačných opatrení štátu
v tejto oblasti : Návrh nařízení vlády ČR o technickém plánu přechodu zemského televizního
vysílání ve standardu DVB-T na zemské televizní vysílání ve standardu DVB-T2, ako aj Návrh základních principů výběrového řízení na udélování práv k využívání rádiových kmitočtů
v pásmu 700 MHz zveřejnéných českým telekomunikačním úřadem.
Oba dokumenty majú priamu relevanciu na očakávané kroky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku pre najbližšie obdobie.

5.2

Rádiokomunikácie 2018

RTVS sa zúčastnila na stretnutí Rádiokomunikácie 2018, ktoré sa každoročne koná
v Pardubiciach a ktoré je venované správe rádiového spektra a legislatíve vo vzťahu ku
digitálnemu rozhlasu a televízii. Okrem tém týkajúcich sa prechodu na digitálne vysielanie DVB-T2 bola zaujímavá najmä prezentácia Českého rozhlasu a ich rozvojové plány
s digitálnym rozhlasovým vysielaním DAB+, ktoré napreduje najmä v oblasti pokrytia
diaľničných ťahov.
Vzhľadom na skutočnosť, že Európsky parlament a Rada prijala 11.decembra Smernicu
EU 2018/1972, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií obsahujúci povinnosť, aby všetky nové predané osobné vozidlá po roku 2020 mali vo svojej výbave prijímač podporujúci terestriálne rozhlasové vysielanie, je predpoklad, že aj
DAB+ siete na Slovensku zaznamenajú v najbližších rokoch adekvátny rozmach. Najmä
preto, že automobilový priemysel na Slovensku sa doposiaľ odvolával na chýbajúcu infraštruktúru digitálnych rozhlasových sietí.
RTVS tvorbu tejto smernice aktívne podporila, keďže bola jedným zo signatárov listu , ktorý
bol adresovaný do Európskej komisie komisárovi pre digitálnu ekonomiku pánovi Guenterovi Oettingerovi v mene Slovenskej republiky. Táto iniciatíva vznikla na pôde organizácie
WorldDAB, počas jej zasadania vo Viedni, ktorého sa RTVS rovnako zúčastnila.

5.3

Medzinárodná spolupráca

Sekcia technickej realizácie sa v rovine medzinárodnej spolupráce aktívne podieľala na
tvorbe niektorých odporúčaní Európskej vysielacej únie (EBU) v oblasti distribúcie rozhlasového a televízneho vysielania, ktoré boli zverejnené v druhej polovici 2018:
• Súčasné využitie frekvenčného pásma III v Európe / TECHNOLOGY FACT SHEET
• Uvoľňovanie 700 MHz pásma v členských krajinách EBU

5.4

Nové televízne streamy

Prevádzkové úlohy a zadania v oblasti distribúcie predstavoval najmä finálny prechod
na nové televízne streamy v distribučnom peeringovom uzle v SIXe. Nové televízne
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streamy obsahujú HbbTV aj teletext a umožňujú poskytovateľom káblovej a IPTV televízie bezplatné naberanie televízneho signálu v garantovanej kvalite vo viacerých variantoch dátového toku s prakticky 100% dostupnosťou zabezpečenou redundantnou
technológiou. Počet odberateľov z distribučného uzla v SIXe sa v roku 2018 zvýšil na 20.
Sú medzi nimi malé lokálne spoločnosti, ale aj významní poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku ako Slovak Telekom, UPC, Orange alebo O2 Slovakia.

5.5

Prevádzka bezšnúrových mikrofónov typu SENNHEISER

V spolupráci s Odborom televíznej techniky boli aktualizované povolenia na prevádzku
bezšnúrových mikrofónov typu SENNHEISER pracujúcich v televíznom pásme a pozemných staníc družicovej služby umiestnených na dvoch DSNG vozoch. V oboch prípadoch rokovala RTVS s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb s cieľom dosiahnuť pre verejnoprávneho vysielateľa najlepšie možné podmienky
na svoju prácu. To znamená, najmä maximalizovať využiteľný frekvenčný rozsah v súlade s Národnou frekvenčnou tabuľkou Slovenskej republiky, minimalizovať náklady na
prevádzku a plne využiť možnosti zariadení, ktorými RTVS aktuálne disponuje bez toho,
aby došlo ku akýmkoľvek interferenčným kolíziám.
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SEKCIA VÝROBY PROGRAMU RTVS
Odbor výroby programu SRo
Nahrávanie a vysielanie dramatickej tvorby
V roku 2018 sme rovnako ako po všetky predchádzajúce roky realizovali termíny v réžiách R6 až R11 formou prikazovaných služieb. Zabezpečujeme prípravu a výrobu slovesných programov pre všetky okruhy Slovenského rozhlasu, v prípade potreby a voľných
kapacít vyrábame aj pre komerčné oddelenie – Radexim (prenájom štúdií).
Okrem reklám a hudobných blokov všetky slovesné relácie, ktoré sa nevysielajú naživo,
sú vyrobené u nás. Ide o jednotlivé tituly (rozhlasové hry pre dospelých a deti, fíčre...)
alebo diely cyklov (napr. Túto hudbu mám rád, Hudobné spomienky, Do kina, Duchovné
horizonty, Ekuména vo svete, Zamyslenie na dnešný deň, Čo sa stalo s Robom Rothom,
Bola raz jedna povesť..., zábavníky Spojky, Dvojbodky, Skúška sirén, Pálenica, týždenný
seriál Život s vôňou vanilky...).
Stále platí, že ak máme plánovanú výrobu zvládať bez problémov, potrebujeme zrekonštruovať réžie R7 a R8. Nezrekonštruované réžie R7 a R8 bežia na platforme PC Windows
XP, denne sa potvrdzuje ich nedostatočnosť, hrozí strata dát atď. V auguste sme iniciovali dodávateľa technológií aby vypracoval cenovú ponuku na výmenu editačného
hardvéru a softvéru. Čo sa týka riešenia, dospelo sa k zhode, problémom sú financie.
Ďalej, čo sa týka technológií, v druhom polroku bolo doriešené dorozumievanie v R11, do
R9 a R10 bol dokúpený odšumovací softvér.
Ďalší pár reproduktorov Acon v R6 bol niekoľkokrát opravovaný, treba počítať s tým, že je
len otázkou krátkeho času, kedy ho bude treba nahradiť reproduktormi Genelec tak, ako
v R9, R10 a R11. Reproduktory Genelec v R9 a R10 je potrebné doplniť o subwoofer ako v R11.
Výroba v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku vzrástla, ak bude dramaturgický plán
dodržaný, sme schopní ho výrobne zvládnuť.
Tím hudobných majstrov zvuku a zvukárov SRo
Náplňou našej práce je štúdiové realizovanie hudobných nahrávok, vysielanie koncertov
v hudobných štúdiách a v exteriéri v prenosových vozoch, alebo improvizovane zriadených
réžiách, spolupráca na spoločných projektoch s STV a ich následné spracovanie (postprodukcia, úpravy, strihanie, playbacky, mixáže, mastering, archivácia) a spolupráca s externými klientmi z domova a zahraničia. Vo výrobných réžiách nahrávame a postprodukčne spracovávame hudobné a hudobno-slovné relácie pre všetky okruhy Slovenského rozhlasu, Rádio
Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina, Radio Patria a zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu. Spracovávame aj koncerty a štúdiové nahrávky pre centrálu EBU v Ženeve a výmenu
nahrávok medzi verejnoprávnymi rozhlasovými stanicami v rámci Európy.
V réžii a štúdiu 1 sme vysielali Live, realizovali nahrávky SOSR-u s rôznymi sólistami
a zbormi, CD organ Štrbák, nahrávka pre vydavateľstvo DECCA, filmovú hudbu do Mimi
a Líza, Umenie, festivaly Nová slovenská hudba, Bratislavský organový festival, koncerty na výročie RMV, Príbeh hudby - koncert pre deti a rodiny (aj streamovaný), Midori,
Cigánski diabli, Jánoška Emsamble, Šporcl, Progres 2, Vianočný koncert Reginy - Taste of Brass, Slovenská filharmónia a dychová hudba MV. Vianočný koncert Orchestra
ľudových nástrojov, Eugen Suchoň – 110. jubileum. Spolupracovali sme aj s externými
klientami Belcanto, Bratislava Music Service, Symphonica.
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V štúdiu a réžii 2 sme nahrávali a vysielali koncerty, štúdiové a verejné nahrávky Rezidenčný súbor, Quasars, Warchalovci, CS folklór, Rádio Regina dokorán, Radioband, festival Nová slovenská hudba. Slovenský komorný orchester, Cenu Janky Guzovej, Československé folkfórum, Osmičkovú pyramídu, Hanka G NY quartet. Tiež sme realizovali
štúdiovú nahrávku vianočnej piesne Holubička. Taktiež sme spolupracovali s externými
klientami Belcanto, Bratislava Music Service, Symphonica.
V réžii a štúdiu 4 robíme nahrávky Košický zlatý poklad Nová dimenzia, Trpaslíci pre
STV, nahrávky filmovej hudby Mimi a Líza, Umenie, Roma Spirit, Sound Like This. Mixáže, strih, a mastering nahrávok uskutočnených v iných réžiách a prenosových vozoch:
Pohoda Trenčín, Naša hudba naživo, Bratislavské jazzové dni, Dvorana VŠMU, festivaly
Konvergencie, Nová slovenská hudba a Mélos-Étos.
V réžii a štúdiu 5 nahrávame a vysielame live koncerty, relácie Hudobný fíčer, Folkfórum
Live, Naša hudba naživo, Pohoda FM, Ars Litera, Cena Ľ. Fullu, Osmičková pyramída, Skúška sirén, Pichli vidly, Anasoft Litera a Magnesia Litera v rámci československých dní, DIFA
JAMU Brno, Festival slobody, festival Prix Ex Aequo 2018, Nové tváre slovenského jazzu 2018,
Regina dokorán, ktoré následne postprodukčne spracovávame a archivujeme. V štúdiu 5 sa
realizujú aj semináre, predvádzanie nových technológií, odovzdávania cien a školenia.
V digitálnej strižni DS2 postprodukčne spracovávame záznamy štúdiových nahrávok
a koncertov z hudobných štúdií, prenosových vozov a improvizovaných réžií, napr.:
SOSR, Slovenská filharmónia, OĽUN, komorná hudba, folklór. Striháme a mastrujeme
nahrávky a koncerty pre potreby medzinárodnej výmeny, vysielania a archívu.
Na pracoviskách (réžie s malými štúdiami) R20, OR2 a MG5 realizujeme výrobu hudobných a hudobno-slovných relácií pre vysielacie okruhy Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina a centrálu EBU, ako sú: Československé spomienky, Jazzový klub, Zo
svetových jazzových pódií, Musica Folklorica, Ars Musica, Klenotnica ľudovej hudby,
Husličky z javora, Aeterna Musica, Musica Vocalis, Zahrajte mi túto, Festivalové reminiscencie, Hrá SOSR, Z hudobných pódií, Exluzívne koncerty zo svetových pódií, Folkfórum, Musica nuova, Priestor pre hudbu, Musica Sacra, Musica Nuova, Poludňajší koncert, Veľké hudobné diela, koncerty Rádia Devín, Rádia Regina a mnohé ďalšie.
V externom prostredí, v prenosových vozoch alebo improvizovane zriadených réžiách
sme vysielali a zaznamenávali predstavenia na festivaloch BHS, Konvergencie Design
Factory, BJD 2018, Grape, Pohoda Trenčín, DPOH Anasoft Litera, Dvorana VŠMU, sezónne koncerty Slovenskej filharmónie, Radošincov, Adventné koncerty po Slovensku
v spolupráci s STV, koncert 60. výročie úmrtia Mikuláša Schneidera Trnavského, 100.
výročie založenia ČSR - OĽuN + BROLN, pre Radio Patria Nové Zámky, Komárno, Zbory Trnava. Tieto nahrávky sme potom pre potreby vysielania a archívu postprodukčne
spracovávali v hudobných réžiách a digitálnej strižni.

Odbor výroby programu STV
Výrobno-realizačné zložky
Tímy Výrobno-realizačných zložiek v druhom polroku 2018 zabezpečovali výrobu veľkých športových prenosov: hokejovú Tipsport ligu, futbalovú Fortuna ligu, Ligu národov a Európsku ligu vo futbale, ME juniorov vo vodnom slalome a tenisový Davis cup.
Realizovali výrobu veľkých televíznych prenosov: Mosty Gesharim, Slovenský deň kroja,
Medzinárodný ekumenický koncert, odovzdávanie cien Igric, Koncert Petra Lipu – 75 rokov
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v plnom nasadení, Galavečer SOV, Bolo nás jedenásť, Odovzdávanie cien Divadelné dosky,
CE.ZA.AR, Integrácie, Bratislavské jazzové dni, Koncerty pod pyramídou, Oslavy 74. výročia
SNP, Trochu inak s Adelou, Slovensko v srdci – program k 100. výročiu vzniku ČSR, Od Lady
Carneval k Draculovi, Roma spirit, Slovensko Advent – 4 koncerty, Úsmev ako dar, Najväčší
Slovák, Športovec roka, V slovenskom betleheme a koncert Petra Dvorského.
V TV štúdiách sa naši kameramani, zvukári a strihači podieľali na výrobe relácií: Záhady tela, Daj si čas, Milujem Slovensko, 5 proti 5, Zlaté časy, Trpaslíci, Tajomstvo mojej
kuchyne, Fidlibum a Fidlibumove rozprávky, Herecké legendy, Večera s Havranom, Slovensko s Tiposom, Silná zostava, Experiment, Noc nádejí a Čo ja viem.
Koncom leta v exteriéroch pokračovalo nakrúcanie projektu pre deti Ja, Mohyla Štefánik
a koprodukčnej rozprávky Vianočné želanie, ktorú sme úspešne uviedli do vysielania
počas vianočného večera. V závere roka sa tiež realizovala časť nakrúcania koprodukčný projekt Generál o M.R. Štefánikovi. V decembri, vo veľmi ťažkých klimatických podmienkach, sme sa podieľali na nakrúcaní filmu Správa, režiséra Petra Bebjaka.
Všetky tieto projekty sa realizovali s našou kamerovou technikou ARRI a väčšina týchto
projektov prešla náročnou postprodukciou v interných kapacitách RTVS. Pre budúcnosť
sú tieto filmy archivované vo formáte UHD 4K.
Tímy výrobno-realizačných zložiek sa mali možnosť zúčastniť rôznych školení a zaujímavých prezentácií. Kameramani dostali do užívania 4k kamery Sony (PXW-FS7) ktoré
snímajú vo vysokom rozlíšení a svojimi parametrami vytvárajú predpoklad pre kvalitnú
obrazovú postprodukciu.
Retuš a farebné korekcie
V druhom polroku 2018 sme realizovali rekonštrukciu 2-dielneho filmu Martina Ťapáka – Živý bič. Film z roku 1966 sa podarilo vďaka kvalitnej technológii a precíznej práci retušérov doviesť do výbornej technickej kvality a pritom zachovať vernosť s pôvodným dielom. Finálnych prác sa zúčastnil kameraman Stanislav Doršic, ktorý film pred
52 rokmi spolu s Tiborom Biathom nakrútil.
Ďalším náročným projektom bola rekonštrukcia filmu Martina Slivku – Z ďaleka ideme,
novinu nesieme, ktorý nakrútil v roku 1965. Film bol príjemným spestrením vianočného
večera na obrazovkách RTVS.
Kolorizačné pracovisko, určené na finálnu postprodukciu obrazu, je príchodom nových
možností kamerovej snímacej techniky stále viac využívané a televízne programy RTVS
majú teda diváci možnosť vidieť kvalitnejšie a krajšie.
Popri nových programoch dokumentárneho žánru: Aron Grunhut, Dubček – vycestovacia doložka, cyklu Hranice v srdci, dokumentu Hlinka a mnoho ďalších, sa na kolorizačnom pracovisku farebne upravujú aj zdigitalizované filmy, ktoré neprechádzajú hĺbkovou retušou, ale doteraz neboli divákom prezentované v digitálnej HD kvalite (Mŕtvi
nespievajú, Vianočné oblátky a pod.).
V závere roka bola finalizovaná na kolorizačnom pracovisku rozprávka Vianočné želanie, ktorá umožnila vyniknúť schopnostiam našich tvorcov a špičkovej technológii.
Scénická výprava
Zložky scénickej výpravy sa podieľali na výrobe scén a vybavení pracovísk v STV a revitalizovali priestory montážnych hál v súčinnosti s Metrostavom.

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

253

Vo vlastných kapacitách realizovali výrobu dekorácií pri športových a duchovných
programoch a programoch vyrábaných v interných kapacitách RTVS, napr. Experiment,
Večer s Havranom, Spoločná reč, SK dejiny, Voľby do samosprávnych krajov a pod.
Dabing a výroba titulkov
Výroba Dabingu za rok 2018

STV

I. polrok 2018

II. polrok 2018

rok 2018

Programový typ

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

Dabing - hraný

391

213,12

357

226,85

748

439,97

Dabing - dokumenty

113

77,37

139

92,97

252

170,34

Titulky - otvorené

24

42,32

11

18,28

35

60,6

Výroba Bratislava za rok 2018

STV

I. polrok 2018

II. polrok 2018

rok 2018

Programový typ

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

Dabing - hraný

378

206,05

348

213,35

726

419,4

Dabing - dokumenty

104

69,67

120

76,72

224

146,39

Titulky - otvorené

24

42,32

11

18,28

35

60,6

Výroba štúdio Banská Bystrica za rok 2018

STV

I. polrok 2018

II. polrok 2018

rok 2018

Programový typ

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

Dabing - hraný

3

4,87

9

13,5

12

18,37

Dabing - dokumenty

0

0

6

5,25

6

5,25

Titulky - otvorené

0

0

0

0

0

0

Výroba štúdio Košice za rok 2018

STV

I. polrok 2018

II. polrok 2018

rok 2018

Programový typ

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

počet
relácií

skutočnosť
v hod.

Dabing - hraný

10

2,2

0

0

10

2,2

Dabing - dokumenty

9

7,7

13

11

22

18,7

Titulky - otvorené

0

0

0

0

0

0

Hlasové komentovanie a skryté titulky
1. Aktuálny prehľad vyrobených min/mes. pre AD
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii zaväzuje vysielateľa k sprevádzaniu
20 % všetkých vysielaných programov hlasovým komentovaním pre nevidiacich. RTVS
spolupracuje s dvoma dodávateľmi – spoločnosťou Teledata, s r.o., a Altop Service, s r.o.
Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame počet vyrobených minút v priloženej tabuľke.
Mesiac
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Teledata, s r.o.

Altop Service, s r.o.
1509 min.

Júl 2018

5447 min.

August 2018

5604 min.

1415 min.

September 2018

4986 min.

1835 min.

Október 2018

4252 min.

1483 min.

November 2018

5993 min.

2270 min.

December 2018

5587 min.

2327 min.
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2.

Aktuálny prehľad vyrobených min/mes. pre ST
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii zaväzuje vysielateľa k sprevádzaniu 50 % všetkých vysielaných programov titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím. RTVS spolupracuje s dvoma dodávateľmi – spoločnosťou Teledata, s r.o
a Altop Service, s r.o. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame počet vyrobených minút
v priloženej tabuľke.
Mesiac

Teledata, s r.o.

Altop Service, s r.o.

Júl 2018

8854 min.

3983 min.

August 2018

5458 min.

3546 min.

September 2018

7927 min.

4774 min.

Október 2018

7808 min.

6084 min.

November 2018

7286 min.

7041 min.

December 2018

8085 min.

6937 min.

Výroba na Jednotke ukončená v 2.polroku 2018 a vysielanie tejto výroby v 2.polroku 2018
(výroba vlastná, objednávková, objednávková kombinovaná, koprodukcia, kooperácia)
Jednotka

Výroba v hodinách
Vysielanie výroby v hodinách
Podiel vysielania výroby
počet
%
%
%
skut.
Programový relácií
plán rok plnenia
plán rok plnenia
plán rok plnenia
%
1. polrok
Premiéry
Reprízy
Spolu
skut.
typ
2018 ročného
2018 ročného podiel*
2018 ročného
2018
plánu
plánu
plánu
447,2

905,9

49,4%

445,4

298,5

743,9

1 652,1

45,0%

18,0%

20,2%

88,9%

18

37,1

135,0

27,5%

37,1

0,0

37,1

135,0

27,5%

0,9%

1,7%

52,7%

323

225,4

559,6

40,3%

224,5

192,4

416,9

1 027,2

40,6%

10,1%

12,5%

80,5%

6

9,6

15,2

63,2%

9,6

0,0

9,6

15,2

63,2%

0,2%

0,2%

115,8%

Spravodajstvo 1 205
Šport
Publicistika
Náboženstvo
Dokument

1

1,0

0,0

---

1,0

0,5

1,5

0,0

---

0,04%

0,0%

---

Dramatika

28

34,7

43,9

79,0%

11,5

1,4

12,9

24,7

52,2%

0,3%

0,3%

103,8%

Zábava

426

248,4

488,9

50,8%

228,1

262,0

490,1

920,7

53,2%

11,8%

11,2%

105,6%

Hudba

62

28,0

0,0

---

6,1

0,4

6,5

0,0

---

0,2%

0,0%

---

Vzdelávanie

17

7,6

20,4

37,3%

7,2

2,5

9,7

20,4

47,5%

0,2%

0,2%

117,1%

2 168,9

47,9%

970,5

757,7

1 728,2

3 795,3

45,5%

41,7%

46,3%

90,1%

program

2 086 1 039,0

* % podielu vyjadruje – počet odvysielaných hodín spolu na jednotlivé programové typy oproti skutočnému počtu
hodín vysielania programu v 2.polroku 2018 na Jednotke ( t.j. k 4 143,4 hod.)

Výroba na Dvojke ukončená v 2.polroku 2018 a vysielanie tejto výroby v 2.polroku 2018
(výroba vlastná, objednávková, objednávková kombinovaná, koprodukcia, kooperácia)
Dvojka

Výroba v hodinách
Vysielanie výroby v hodinách
Podiel vysielania výroby
počet
%
%
%
skut.
Programový relácií
plán rok plnenia
plán rok plnenia
plán rok plnenia
%
1. polrok
Premiéry
Reprízy
Spolu
skut.
typ
2018 ročného
2018 ročného podiel*
2018 ročného
2018
plánu
plánu
plánu
196,4

38,7%

342,0

1 167,1

29,3%

335,3

282,5

684,5

41,3%

265,3

19

27,6

49,3

56,0%

27,6

151

64,6

92,5

69,8%

41,6

Spravodajstvo 462

76,0

Šport

196

Publicistika

747

Náboženstvo
Dokument

226,4

277,2

488,4

6,5

341,8

1 085,6

31,5%

166,7

432,0

1 037,4

41,6%

1,8

29,4

53,7

54,7%

22,7

64,3

116,9

50,8

6,9%

109,7%

9,3%

15,2%

61,4%

11,8%

14,5%

81,4%

0,8%

0,8%

100,4%

55,0%

1,8%

1,6%

109,8%
142,0%

56,8%

7,6%

Dramatika

16

6,8

13,3

51,1%

9,4

1,0

10,4

13,3

78,2%

0,3%

0,2%

Zábava

192

52,3

85,4

61,2%

43,4

39,6

83,0

104,2

79,7%

2,3%

1,5%

151,1%

Hudba

49

48,7

77,9

62,5%

32,1

15,0

47,1

75,4

62,5%

1,3%

1,0%

128,7%

Vzdelávanie

103

10,9

19,9

54,8%

6,1

4,6

10,7

39,8

26,9%

0,3%

0,6%

48,7%

1 935

911,4

2 386,3

38,2%

987,2

308,7

1 295,9

3 014,7

43,0%

35,4%

42,3%

83,7%

program

* % podielu vyjadruje – počet odvysielaných hodín spolu na jednotlivé programové typy oproti skutočnému počtu
hodín vysielania programu v 2. polroku 2018 na Dvojke ( t.j. k 3 660,9 hod.)
Pozn. k výrobe a vysielaniu vlastnej výroby na Dvojke:
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Spravodajstvo neobsahuje programy Živá panoráma 142,7 hod. a Záznamy z rokovania NR SR 208,6 hod. vzhľadom
na to, aby sa neskresľoval celý objem výroby a vysielania štandardného spravodajstva.
Spravodajstvo - rozdiel výroby v hod. oproti premiéram v hod. vo vysielaní z dôvodu - premiéry vo vysielaní obsahujú
Hlavné správy RTVS na Dvojke 150,4 hod. pre nepočujúcich, ale vo výrobe je stopáž Hlavných správ RTVS
o 19. len na Jednotke.
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V.

ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA RTVS V ROKU 2018
Z HĽADISKA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

1.

Rozpočet Rozhlasu a televízie Slovenska

Rozhlas a televízia Slovenska zostavil rozpočet na rok 2018 v súlade s § 19 ods. 1 zákona
č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorý určuje RTVS zostavovať rozpočet
príjmov a výdavkov za kalendárny rok a hospodáriť na jeho základe.
Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2018 dňa 14. decembra 2017 uznesením č. 141/2017. Schválený rozpočet na rok 2018 vychádzal z nasledujúcich záväzných
ukazovateľov:
• bežné výdavky RTVS vo výške 123 769 445 €
• kapitálové výdavky RTVS vo výške 4 943 519 €
• celkový prebytok RTVS vo výške 800 000 €
Dňa 26. apríla 2018 Rada RTVS schválila prvú zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018 uznesením č. 49/2018. Celkové príjmy sa navýšili o 3 326 287 € a celkové výdavky sa navýšili
o 1 801 473 €. Celkový prebytok sa zvýšil o 1 524 814 €. Schválená prvá zmena rozpočtu na
rok 2018 vychádza z nasledujúcich záväzných ukazovateľov:
• bežné výdavky RTVS vo výške 125 230 135 €
• kapitálové výdavky RTVS vo výške 5 229 802 €
• celkový prebytok RTVS vo výške 2 324 814 €
Dňa 17. mája 2018 Rada RTVS schválila druhú zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018 uznesením č. 61/2018, v ktorej sa celkové výdavky sa navýšili o 975 000 € a tým sa celkový
prebytok znížil o 975 000 €. Schválená druhá zmena rozpočtu na rok 2018 vychádza
z nasledujúcich záväzných ukazovateľov:
• bežné výdavky RTVS vo výške 126 205 135 €
• kapitálové výdavky RTVS vo výške 5 229 802 €
• celkový prebytok RTVS vo výške 1 349 814 €
Dňa 14. júna 2018 Rada RTVS schválila tretiu zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018 uznesením č. 68/2018. Celkové príjmy ako aj celkové výdavky sa navýšili o 9 255 499 €. Celkový prebytok zostal nezmenený. Schválená tretia zmena rozpočtu na rok 2018 vychádza
z nasledujúcich záväzných ukazovateľov:
• bežné výdavky RTVS vo výške 127 910 634 €
• kapitálové výdavky RTVS vo výške 12 729 802 €
• celkový prebytok RTVS vo výške 1 349 814 €
Dňa 13. augusta 2018 Rada RTVS schválila štvrtú zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018
uznesením č. 91/2018, v ktorej sa celkové príjmy navýšili o 2 325 029 € a celkové výdavky
sa navýšili o 970 279 € a tým sa celkový prebytok zvýšil o 1 354 750 €. Schválená štvrtá
zmena rozpočtu na rok 2018 vychádza z nasledujúcich záväzných ukazovateľov:
• bežné výdavky RTVS vo výške 128 580 913 €
• kapitálové výdavky RTVS vo výške 13 029 802 €
• celkový prebytok RTVS vo výške 2 704 564 €
Dňa 4. októbra 2018 Rada RTVS schválila piatu zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018 uznesením č. 115/2018. Celkové príjmy ako aj celkové výdavky sa navýšili o 314 728 €. Celkový prebytok zostal nezmenený. Schválená piata zmena rozpočtu na rok 2018 vychádza
z nasledujúcich záväzných ukazovateľov:
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•
•
•

bežné výdavky RTVS vo výške 128 725 299 €
kapitálové výdavky RTVS vo výške 13 200 144 €
celkový prebytok RTVS vo výške 2 704 564 €

Dňa 12. decembra 2018 Rada RTVS schválila šiestu zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018
uznesením č. 142/2018. Celkové príjmy sa navýšili o 2 742 975 € a celkové výdavky sa
navýšili o 819 558 €. Celkový prebytok sa navýšil o 1 923 417 €. Schválená šiesta zmena
rozpočtu na rok 2018 vychádza z nasledujúcich záväzných ukazovateľov:
• bežné výdavky RTVS vo výške 129 544 857 €
• kapitálové výdavky RTVS vo výške 13 200 144 €
• celkový prebytok RTVS vo výške 4 627 981 €
Základné plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov RTVS za rok 2018 a porovnanie so skutočnosťou roku 2017 vyjadruje nasledujúca tabuľka (v €):
Skutočnosť
Skutočnosť
%
rok 2018
rok 2017
Index
plnenia
RTVS
RTVS
Príjmy RTVS spolu
147 477 482 147 518 014 100,03 139 624 537 1,06
Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií 127 397 348 127 353 880 99,97 116 647 342 1,09
100 • Daňové príjmy
82 300 000 82 570 237 100,33 80 982 203
1,02
200 • Nedaňové príjmy
7 567 214
8 362 233
110,51
6 976 636
1,20
300 • Granty a transfery
37 530 134
36 421 410
97,05
28 688 503
1,27
400 • Príjmové finančné operácie
20 080 134 20 164 134
100,42
22 977 195
0,88
Ekonomická klasifikácia

600
700
800

400
800

Rozpočet
2018 RTVS

Výdavky RTVS spolu
142 849 501
Výdavky RTVS spolu bez výdavkových
142 745 001
fin. operácií
• Bežné výdavky
129 544 857
• Kapitálové výdavky
13 200 144
• Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami
104 500
Výdavky RTVS spolu
142 849 501
- vylúčenie finančných operácií
-19 975 634
• vylúčenie príjmových finančných operácií
-20 080 134
• vylúčenie výdavkových finančných operácií
104 500
Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)
-15 347 653

112 919 494

79,05

119 638 903

0,94

112 730 994

78,97

119 403 234

0,94

110 823 296
1 907 698
188 500
112 919 494
-19 975 634
-20 164 134
188 500
14 622 886

85,55
14,45
180,38
79,05
100,00
100,42
180,38
x

112 442 577
6 960 657
235 669
119 638 903
-22 741 526
-22 977 195
235 669
-2 755 892

0,99
0,27
0,80
0,94
0,88
0,88
0,80
x

Hospodárenie RTVS za rok 2018 predstavuje z hľadiska čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov prebytok vo výške 34 598 520 €, čo znamená v porovnaní so schváleným rozpočtom vyšší prebytok o 29 970 539 €. Vyšší prebytok bol dosiahnutý úspornými opatreniami v bežných výdavkoch, nižším čerpaním kapitálových výdavkov a prechodom
výdavkov z roku 2018 do roku 2019. Nevyčerpané výdavky sa prenášajú do roku 2019.
Súčasťou prebytku je aj presun čerpania bežných výdavkov vyplývajúcich zo zmluvy so
štátom 2018 do roku 2019 vo výške 3 039 031 €. Prebytok vo výške 9 659 894 € predstavuje presun čerpania kapitálových výdavkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom 2017 a
2018 do roku 2019. Presun ostatných výdavkov predstavoval sumu 10 230 598 €. RTVS sa
podarilo z hľadiska cash-flow v roku 2018 ukončiť rok s úsporou vo výdavkoch a vyššími príjmami spolu vo výške 7 041 016 € v štruktúre úspora v sume 5 972 760 € a vyššie
príjmy vo výške 1 068 256 €.
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Z hľadiska záväzných ukazovateľov rozpočtu (bežné výdavky, kapitálové výdavky
a celkový prebytok) je možné skonštatovať, že ich čerpanie neprekročilo stanovený
ukazovateľ:
v€
Záväzný ukazovateľ rozpočtu RTVS
bežné výdavky

Rozpočet
2018

Skutočnosť
2018

Rozdiel

Plnenie
rozpočtu
v%

129 544 857

110 823 296

-18 721 561

85,55

kapitálové výdavky

13 200 144

1 907 698

-11 292 446

14,45

celkový prebytok

4 627 981

34 598 520

29 970 539

x

2.
v€

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov RTVS
za rok 2018

456

Rozpočet Skutočnosť
%
Skutočnosť
Index
2018
2018
plnenia
2017
Príjmy RTVS spolu
147 477 482 147 518 014 100,03 139 624 537 1,06
Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií 127 397 348 127 353 880 99,97 116 647 342 1,09
• Daňové príjmy
82 300 000 82 570 237 100,33 80 982 203 1,02
dane za tovary a služby
82 300 000 82 570 237 100,33 80 982 203
1,02
(úhrady za služby verejnosti)
• Nedaňové príjmy, z toho:
7 567 214
8 362 233
110,51
6 976 636
1,20
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
333 183
451 590
135,54
333 600
1,35
administratívne a iné poplatky
7 216 172
7 833 453
108,55
6 583 621
1,19
kapitálové príjmy
0
0
x
0
x
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...
3 000
13 382
446,07
11 549
1,16
iné nedaňové príjmy
14 859
63 808
429,42
47 866
1,33
• Granty a transfery, z toho
37 530 134 36 421 410
97,05 28 688 503 1,27
tuzemské bežné granty a transfery
25 935 712
25 921 410
99,94 23 284 903
1,11
tuzemské kapitálové granty a transfery
11 594 422
10 500 000 90,56
5 400 000
1,94
zahraničné granty
0
0
x
3 600
0,00
• Príjmové finančné operácie, z toho:
20 080 134 20 164 134 100,42 22 977 195
0,88
zostatok prostriedkov
19 985 634 19 985 634 100,00 22 803 526 0,88
z predchádzajúcich rokov
iné príjmové finančné operácie
94 500
178 500
188,89
173 669
1,03

600
610
620
630
631
632
633
634
635
636
637

Výdavky RTVS spolu
Výdavky RTVS spolu bez výdavkových
fin. operácií
• Bežné výdavky, z toho:
mzdy
odvody
tovary a služby, z toho:
cestovné náhrady
energie, voda a komunikácie
materiál
dopravné
rutinná a štandardná údržba
nájomné za nájom
služby

Ekonomická klasifikácia

100
130
200
210
220
230
240
290
300
310
320
330
400
453

142 849 501 112 919 494

79,05

119 638 903

0,94

142 745 001 112 730 994

78,97

119 403 234

0,94

129 544 857 110 823 296
23 751 269 23 433 036
8 599 351
8 280 644
96 531 267 78 407 372
840 684
697 697
31 041 315
29 072 625
1 654 428
1 403 869
663 519
658 182
3 191 926
2 725 479
933 400
873 092
58 205 995 42 976 428

85,55
98,66
96,29
81,22
82,99
93,66
84,86
99,20
85,39
93,54
73,84

112 442 577
21 837 017
7 763 390
82 155 961
805 703
29 187 619
1 417 526
607 853
2 687 318
1 017 602
46 432 340

0,99
1,07
1,07
0,95
0,87
1,00
0,99
1,08
1,01
0,86
0,93
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641
642
649
650
651
700
710
800
819

400
800

ostatným subjektom verejnej správy
(Audiovizuálny fond)
transfery jednotlivcom a neziskovým
práv. osobám
transfery do zahraničia
splácanie úrokov, z toho:
splácanie úrokov v tuzemsku (fin. prenájom)
• Kapitálové výdavky, z toho:
obstarávanie kapitálových aktív
• Výdavky z transakcií s fin. aktívami
a pasívami
ostatné výdavkové finančné operácie
Celkový prebytok/schodok
- vylúčenie finančných operácií
• vylúčenie príjmových finančných operácií
• vylúčenie výdavkových finančných operácií
Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)

130 000

111 291

85,61

124 834

0,89

195 500

275 888

141,12

243 471

1,13

337 470
0
0
13 200 144
13 200 144

315 065
0
0
1 907 698
1 907 698

93,36
x
x
14,45
14,45

317 904
0
0
6 960 657
6 960 657

0,99
x
x
0,27
0,27

104 500

188 500

180,38

235 669

0,80

180,38
747,59
100,00
100,42
180,38
-95,28

235 669
19 985 634
-22 741 526
-22 977 195
235 669
-2 755 892

0,80
1,73
0,88
0,88
0,80
-5,31

104 500
188 500
4 627 981 34 598 520
-19 975 634 -19 975 634
-20 080 134 -20 164 134
104 500
188 500
-15 347 653 14 622 886

Prehľad príjmov a výdavkov RTVS za rok 2018 v štruktúre organizačných zložiek v €
Skutočnosť
2018 OZ SRo

Skutočnosť
2018 OZ STV

Príjmy RTVS spolu

50 520 707

96 997 307

147 518 014

Príjmy RTVS spolu bez príjm. fin. operácií

33 771 995

93 581 885

127 353 880

• Daňové príjmy

24 771 071

57 799 166

82 570 237

24 771 071

57 799 166

82 570 237

2 107 824

6 254 409

8 362 233

133 207

318 383

451 590

1 945 337

5 888 116

7 833 453

0

0

0

4 014

9 368

13 382

Ekonomická klasifikácia

100
130
200
210

dane za tovary a služby (úhrady za služby verejnosti)
• Nedaňové príjmy, z toho:
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

220

administratívne a iné poplatky

230

kapitálové príjmy

240

úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...

290

iné nedaňové príjmy

300 • Granty a transfery, z toho:

Skutočnosť
2018 RTVS

25 266

38 542

63 808

6 893 100

29 528 310

36 421 410

310

tuzemské bežné granty a transfery

3 743 100

22 178 310

25 921 410

320

tuzemské kapitálové granty a transfery

3 150 000

7 350 000

10 500 000

330

zahraničné bežné granty a transfery

0

0

0

400 • Príjmové finančné operácie, z toho:

16 748 712

3 415 422

20 164 134

453

zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

16 695 162

3 290 472

19 985 634

456

iné príjmové finančné operácie

53 550

124 950

178 500

Výdavky RTVS spolu

29 390 221

83 529 273

112 919 494

Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií

29 333 671

83 397 323

112 730 994

28 771 657

82 051 639

110 823 296
23 433 036

600 • Bežné výdavky, z toho:
610

mzdy

8 628 199

14 804 837

620

odvody

3 043 883

5 236 761

8 280 644

630

tovary a služby, z toho:

16 919 940

61 487 432

78 407 372

631

cestovné náhrady

632

energie, voda a komunikácie

633
634
635

rutinná a štandardná údržba
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99 060

598 637

697 697

8 770 617

20 302 008

29 072 625

materiál

237 163

1 166 706

1 403 869

dopravné

121 858

536 324

658 182

1 339 187

1 386 292

2 725 479
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636

nájomné za nájom

637

služby

640

bežné transfery, z toho:

118 835

754 257

873 092

6 233 220

36 743 208

42 976 428

179 635

522 609

702 244

0

111 291

111 291

641

ostatným subjektom verejnej správy (Audiovizuálny fond)

642

transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám

85 115

190 773

275 888

transfery do zahraničia

94 520

220 545

315 065

0

0

0

649
650
651
700
710

splácanie úrokov, z toho:
splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)
• Kapitálové výdavky, z toho:
obstarávanie kapitálových aktív

0

0

0

562 014

1 345 684

1 907 698

562 014

1 345 684

1 907 698

800 • Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami

56 550

131 950

188 500

819

56 550

131 950

188 500

Celkový prebytok/schodok

21 130 486

13 468 034

34 598 520

- vylúčenie finančných operácií

-16 692 162

-3 283 472

-19 975 634

-16 748 712

-3 415 422

-20 164 134

56 550

131 950

188 500

4 438 324

10 184 562

14 622 886

ostatné výdavkové finančné operácie

400

• vylúčenie príjmových finančných operácií

800

• vylúčenie výdavkových finančných operácií
Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)

Poznámka k tabuľke:
Príjmy z výberu úhrad ako aj všetky ostatné spoločné príjmy (príjmy, ktoré sa priamo
nedajú alokovať na jednu z organizačných zložiek) sú rozúčtovávané pomerom 70% OZ
STV - 30% OZ SRo. Spoločné výdavky sú tiež rozdeľované pomerom 70%-30% okrem
výdavkov Odboru výberu úhrad, kde vzhľadom na históriu (zákon o úhradách platný do
roku 2012) sa výdavky členia pomerom 50%-50%.
Vyhodnotenie plnenia príjmov
RTVS dosiahla v roku 2018 príjmy vo výške 147 518 014 € (vrátane príjmových finančných
operácií t.j. finančných prostriedkov z predchádzajúcich období, ktoré mala RTVS na účtoch
a pokladniciach k 1.1.2018). Príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií v roku 2018
predstavovali sumu 127 353 880 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,97 %. Nižšie plnenie plánu príjmov súvisí s nižším plnením grantov a transferov predovšetkým z dôvodu, že
plánovaný príjem z euro projektu obnovy administratívnej budovy Košice RTVS sa posunul
do roku 2019 (v rozpočtovanej výške 1 111 724 €). Ostatné príjmy boli plnené nad úrovňou plánu.
V porovnaní s rokom 2017 príjmy bez finančných operácií narástli o 10 706 538 € predovšetkým
v dôsledku vyšších príjmov zo zmluvy so štátom (6 559 200 €), príjmov z reklamy (1 730 021 €),
príjmy z úhrad za služby verejnosti (1 588 034 €) a zároveň v roku 2018 RTVS obdržala finančný
účelový dar (grant) od dcérskej spoločnosti Media RTVS, s.r.o., na projekt rozvoja a ochrany
kultúrnych hodnôt Slovenska s dôrazom na folklór vo výške 1 150 000 €.
Daňové príjmy (kategória 100) (úhrady za služby verejnosti a koncesionárske poplatky)
predstavovali v roku 2018 sumu 82 570 237 €, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 100,33 %.
Vyššie plnenie rozpočtu sa podarilo dosiahnuť predovšetkým v súvislosti s akvizičnými
kampaňami a zasielaním výziev na úhradu identifikovaných nedoplatkov na úhradách.
Zároveň za minulé obdobia (do 31.12.2017) boli v roku 2018 na základe výziev na úhradu nedoplatku zaplatené RTVS úhrady vo výške 3,56 mil.€ (1,49 mil. € zamestnávatelia
a 2,07 mil. € domácnosti).
Na medziročný trend vo výbere úhrad za služby verejnosti poukazuje nasledujúca tabuľka, ktorá okrem porovnania príjmov za rok 2018 s celoročným rozpočtom porovnáva
údaje aj s rovnakým obdobím minulého roka:
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rozpočet
2018

v €:
úhrady za služby verejnosti

Rozdiel
(18-17)

Index
(18/17)

82 300 000

82 561 287

100,32

80 974 616

1 586 671

1,02

0

8 950

x

7 587

1 363

1,18

100,33

80 982 203

1 588 034

1,02

koncesionárske poplatky
spolu daňové príjmy

skutočnosť
%
skutočnosť
2018
plnenia
2017

82 300 000 82 570 237

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že sledované daňové príjmy RTVS v roku 2018 narástli oproti minulému roku o 1 588 034 € z niekoľkých dôvodov:
• vyšší výber úhrad o 2 079 tisíc € z dôvodu:
– zvýšený počet platiteľov
– úhrady nedoplatkov za aktuálne obdobie
• výber starých dlhov nižší o 550 tisíc € z dôvodu:
– zasielanie výziev na úhradu nedoplatku za predchádzajúce obdobia má svoje
limity
• vyššia prvá platba SIPO platieb o 57 tisíc € za december predchádzajúceho roku
• vyšší výber úhrad z iného bankového účtu o 1 tisíc €:
– aktivitami vyberateľa úhrady úhradu platí na iný (nesprávny) bankový účet stále
menej platiteľov
Položka výberu úhrad, porovnanie
2018 vs2017 (v €):

Skutočnosť
2018

výber úhrad (bez rozdielu prvej platby od Slovenskej pošty) 78 939 990 €
výber úhrad za predchádzajúce obdobia
vyššia prvá platba od Slovenskej pošty
rozdiel výberu úhrad z iného bankového účtu
SPOLU

3 564 320 €

Skutočnosť
2017

rozdiel

76 860 712 €

2 079 278 €

4 113 904 €

-549 584 €

56 977 €

56 977 €

8 950 €

7 587 €

1 363 €

82 570 237 €

80 982 203 €

1 588 034 €

Vývoj celkových príjmov z úhrad za roky 2014-2018 znázorňuje nasledujúci graf (v mil. €):

Nedaňové príjmy (kategória 200) RTVS za rok 2018 dosiahli čiastku 8 362 233 €, čo
predstavuje plnenie rozpočtu na 110,51 %. V porovnaní s rokom 2017 ide o nárast vo výške 1 385 597 € z dôvodu vyšších príjmov z reklamy (športový rok 2018).
V položke 210 príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - je vykázané plnenie príjmov
z prenájmov nebytových priestorov, technických pracovísk a inventáru, dosiahnuté vo
výške 451 590 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 135,54 %.
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rozpočet
2018

skutočnosť
2018

prenájom budov, priestorov a objektov

323 107

390 739

120,93

267 012

1,46

prenájom strojov, prístrojov, techniky

10 076

60 851

603,92

66 588

0,91

333 183

451 590

135,54

333 600

1,35

v €:

spolu príjmy z podnikania a z vlastníctva

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

V položke 220 administratívne a iné poplatky - boli dosiahnuté príjmy vo výške 7 833 453 €,
čo predstavuje plnenie rozpočtu na 108,55 %. Plnenie rozpočtu v tejto položke súvisí
predovšetkým s plnením príjmov z televíznej reklamy, sponzoringu a teleshopingu, ktoré boli dosiahnuté vo výške 5 222 037 € t.j. plnenie rozpočtu na 106,19 %, príjmov z rozhlasovej reklamy, ktoré dosiahli sumu 1 507 288 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na
115,37 %, a príjmov z doplnkových ostatných príjmov (za predaj služieb, komerčnú výrobu zvukových záznamov, predaj práv, výrobu programov na základe zmluvných vzťahov,
hudobné pozdravy a pod.), ktoré boli dosiahnuté vo výške 1 104 128 €, čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 111,30 %. Hudobné pozdravy predstavovali sumu 109 651 €.
rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

televízna reklama, sponzoring a teleshoping

4 917 653

5 222 037

106,19

3 748 713

1,39

z toho: reklama

2 937 587

2 445 761

83,26

1 569 414

1,56

v €:

skutočnosť
Index
2017

teleshoping

400 000

436 251

109,06

439 327

0,99

sponzoring

1 580 066

2 340 025

148,10

1 739 972

1,34

1 306 519

1 507 288

115,37

1 250 591

1,21

rozhlasová reklama
ostatné príjmy

992 000

1 104 128

111,30

1 584 317

0,70

spolu administratívne a iné poplatky

7 216 172

7 833 453

108,55

6 583 621

1,19

Pozitívny predaj reklamného priestoru RTVS v roku 2018 súvisí predovšetkým s rokom
športu, keď RTVS vysielala programy z najvýznamnejších športových podujatí (Zimné
olympijské hry Pjongchang 2018, MS v hokeji 2018, MS vo futbale 2018, Tour de France,
Liga národov UEFA (slovenská účasť), ktoré vygenerovali takmer maximálny možný podiel komercie. Vzhľadom k tomu, že už III.Q 2018 RTVS naplnila plán na viac ako 90%, v
IV. Q 2018 s jesennou a sviatočnou vianočnou programovou štruktúrou len doplnila vysoké nasadenia predaja reklamného priestoru. Do jesennej programovej štruktúry boli
nasadené nové tituly a záujem klientov o reklamný priestor sa preto podarilo udržať.
Intenzívna snaha zobchodovať všetky dostupné formy mediálnej komerčnej komunikácie a nemalé finančné prostriedky od štátnych inštitúcií mali tiež za následok vyššie
plnenie príjmov z reklamy.
V oblasti rozhlasovej reklamy bol pozitívny fakt, že medziročný pokles, ktorý súvisel
s presunom investícií zo strany klientov do internetovej reklamy sa ustálil a v IV. štvrťroku
sa podarilo vďaka realizácii reklamných kampaní aj nových klientov naplniť očakávania,
čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvnilo plnenie celoročného plánu rozhlasovej reklamy. Do programovej skladby Rádia Slovensko bola zaradená atraktívna súťaž „Auto na
kľúč“, vďaka ktorej RTVS zaznamenala v III. štvrťroku zvýšený záujem o reklamný priestor
a taktiež dve fázy (letná a zimná) rozhlasovej súťaže „Ste múdri ako rádio?“.
V roku 2018 RTVS nemala žiadne kapitálové príjmy (položka 230). Príjmy z úrokov (položka 240) boli vo výške 13 382 €, čo oproti ročnému plánu predstavuje plnenie na 446,07 %
a iné nedaňové príjmy (položka 290) boli vo výške 63 808 €, čo oproti ročnému plánu
predstavuje plnenie na 429,42 %. Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z náhrad poistného
plnenia vo výške 37 953 €, refundácie (najmä miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou) vo výške 16 294 €, príjmy z kurzových rozdielov vo výške 5 823 € a ostatné príjmy
v sume 3 738 €.
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Granty a transfery (kategória 300) boli v roku 2018 rozpočtované vo výške 37 530 134 €.
Celkové poskytnuté granty a transfery predstavovali v roku 2018 sumu 36 421 410 €, t.j.
plnenie ročného plánu na 97,05 %. Nižšie plnenie vniklo v dôsledku skutočnosti, že RTVS
rozpočtovala v roku 2018 v grantoch a transferoch kapitálový ako aj bežný príjem v súvislosti s Projektom obnovy administratívnej budovy v Košiciach (vo výške 1 111 724 €),
ktorý sa však v dôsledku zdĺhavého verejného obstarávania v roku 2018 neuskutočnil
a čerpanie sa presunulo do roku 2019.
V porovnaní s rokom 2017 ide o nárast vo výške 7 732 907 € predovšetkým z dôvodu, že
RTVS zo zmluvy so štátom obdržala vyššie príjmy o 6 559 200 € (v štruktúre program
o 1 459 200 € a investície o 5 100 000 €) a v roku 2018 RTVS získala účelový dar na projekt
rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska s dôrazom na folklór vo výške 1 150 000 €.
RTVS boli poskytnuté nasledujúce granty a transfery:
• bežný transfer zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom na rok 2018
na uskutočnenie pôvodných televíznych programov vo verejnom záujme vo výške
21 028 310 € (100 % z celkovej zazmluvnenej výšky)
• bežný transfer zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom na rok 2018 na
uskutočnenie pôvodných rozhlasových programov vo verejnom záujme a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rozhlasového vysielania do zahraničia vo
výške 3 700 000 € (100 % z celkovej zazmluvnenej výšky)
• kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom na rok 2018
na uskutočnenie investičných účelových projektov RTVS vo výške 10 500 000 €
(100 % z celkovej zazmluvnenej výšky)
• účelový dar (grant) od dcérskej spoločnosti Media RTVS, s.r.o., na projekt rozvoja
a ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska s dôrazom na folklór vo výške 1 150 000 €
• dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na projekty s názvom
Rusíni nielen pre Rusínov vo výške 1 500 €; Avka tuke vo výške 5 000 €, Rómovia sa
čítajú vo výške 2 100 € a Škola žurnalistiky II vo výške 31 500 €
• bežný grant od Hlavného mesta SR Bratislavy na odstraňovanie grafitov vo výške
3 000 €
v €:

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

zmluva so štátom – televízna výroba

21 028 310

21 028 310

100,00

19 569 110

1,07

zmluva so štátom – rozhlasová výroba

2 700 000

2 700 000

100,00

2 700 000

1,00

zmluva so štátom – rozhlasové vysielanie
do zahraničia

1 000 000

1 000 000

100,00

1 000 000

1,00

zmluva so štátom – kapitálový transfer

10 500 000 10 500 000

100,00

5 400 000

1,94

projekt Košice - bežný transfer
projekt Košice – kapitálový transfer
ostatné bežné granty a transfery
spolu granty a transfery

17 302

0

0,00

0

x

1 094 422

0

0,00

0

x

1 190 100

1 193 100

100,25

19 393

61,52

37 530 134

36 421 410

97,05

28 688 503

1,27

Príjmové finančné operácie (kategória 400) - predstavuje plnenie ročného rozpočtu na
rok 2018 na 100,42 %. Uvedený je stav finančných prostriedkov RTVS k 1.1.2018 vo výške
19 985 634 €. Suma 178 500 € na položke iné príjmové finančné operácie súvisí s prijatými finančnými zábezpekami v súvislosti s verejnými obstarávaniami roku 2018.
Vyhodnotenie plnenia výdavkov
Celkové výdavky RTVS počas roka 2018 dosiahli sumu 112 919 494 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 79,05 %. Výdavky bez výdavkových finančných operácií predstavovali sumu 112 730 994 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 78,97 %. Nižšie percento
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plnenia rozpočtu výdavkov vzniklo v dôsledku nižšieho čerpania kapitálových výdavkov
(plnenie na 14,45 %) ako aj bežných výdavkov (plnenie na 85,55 %). V porovnaní s rokom
2017 ide o pokles vo výške 6,7 mil.€ predovšetkým z dôvodu nižších kapitálových výdavkov o 5,1 mil.€ a nižších bežných výdavkov na pokuty, penále a náhrad miezd o 2,5 mil.€.
Bežné výdavky (kategória 600) v roku 2018 boli vo výške 110 823 296 €, t.j. plnenie rozpočtu na 85,55 %.
Plnenie bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie:
Mzdy (položka 610) – skutočné výdavky RTVS boli vo výške 23 433 036 €, čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 98,66 %
Odvody (položka 620) – skutočné výdavky boli vo výške 8 280 644 €, čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 96,29 %.
v €:

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

mzdy

23 751 269

23 433 036

98,66

odvody
spolu mzdy(610) a odvody (620)

skutočnosť
Index
2017
21 837 017

1,07

8 599 351

8 280 644

96,29

7 763 390

1,07

32 350 620

31 713 680

98,03

29 600 407

1,07

V roku 2018 narástli výdavky na mzdy a odvody v porovnaní s rokom 2017 o 2 113 273 €
v súvislosti s plánovaným nárastom zamestnancov, valorizáciou miezd interných pracovníkov a zmenou Zákonníka práce o vyplácaní príplatkov.
Prehľad o počte zamestnancov RTVS:
Evidenčný počet zamestnancov (fyzický stav):
k 31. 12. 2017
1 420
k 31. 12. 2018
1 467
rozdiel
47
K 31.12.2017 bol stav zamestnancov RTVS vo fyzických osobách 1420. K 31.12.2018 stav zamestnancov v internom stave narástol o 47 na 1467 zamestnancov. Nárast zamestnancov je ovplyvnený postupným obsadením dvadsaťjeden plánovaných novovzniknutých
pozícií (9 program, 5 technika a 2 marketing a 5 nové médiá), taktiež presunom štrnástich pracovných pozícií z externej výroby do interného stavu (9 program, 5 výroba),
prijatie do tímu obstarávania 3 zamestnancov a obsadením 9 miest bežnou fluktuáciou.
K 31.12.2018 pracovalo v organizačnej zložke Slovenský rozhlas 517 zamestnancov, organizačnej zložke STV 688 zamestnancov a centrálnych zamestnancov RTVS bolo 262.
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2018 je 1 413,77.
Tovary a služby (položka 630) - celkové výdavky boli vo výške 78 407 372 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 81,22 %.
Položka 631 cestovné náhrady bola počas roka 2018 čerpaná vo výške 697 697 €, čo predstavuje 82,99 % plnenie rozpočtu. Výdavky na tuzemské cestovné boli vo výške 251 488 €
- plnenie rozpočtu na 88,98 % a výdavky na zahraničné cestovné predstavovali sumu
446 209 € - plnenie rozpočtu na 79,96 %.
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rozpočet
2018

v €:

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

tuzemské cestovné

282 624

251 488

88,98

256 256

0,98

zahraničné cestovné

558 060

446 209

79,96

549 447

0,81

spolu výdavky položky 631

840 684

697 697

82,99

805 703

0,87

Položka ekonomickej klasifikácie 632 energie, voda a komunikácia vykazuje za rok 2018
sumu 29 072 625 €, čo predstavuje oproti ročnému rozpočtu (31 041 315 €) plnenie na
93,66 %. Na položke „poštové poplatky súvisiace s výberom úhrad“ sa účtujú len priame výdavky v súvislosti so SIPO. Ostatné výdavky súvisiace s výberom úhrad (výdavky
na mzdy, materiál a služby) sú účtované na konkrétne rozpočtové položky. Celkové bežné výdavky Odboru výberu úhrad (vrátane miezd, spotrebovaných nákupov a ostatných
služieb a poplatkov) predstavovali v roku 2018 sumu 3 621 695 €. V rámci rozhlasových
vysielačov predstavovali výdavky na zahraničné vysielanie (RSI) sumu 121 710 €.
v €:

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

energie

3 485 744

2 838 382

81,43

2 875 902

z toho: elektrická energia

1 803 069

1 425 964

79,09

1 344 523

1,06

1 471 700

1 238 191

84,13

1 351 349

0,92

tepelná energia

skutočnosť
Index
2017
0,99

plyn

34 166

28 204

82,55

21 206

1,33

vodné a stočné

176 809

146 023

82,59

158 824

0,92

27 555 571

26 234 243

95,20

26 311 717

1,00

poštové a telekomunikačné služby
a komunikačná infraštruktúra
z toho: televízne vysielače

5 287 647

5 234 405

98,99

5 148 476

1,02

rozhlasové vysielače

15 544 071

15 076 113

96,99

15 126 689

1,00

poštové poplatky v súvislosti
s výberom úhrad (Slov. pošta)

2 646 000

2 612 060

98,72

2 553 338

1,02

medzinár. trasy, siete a práva

1 172 300

779 427

66,49

1 029 452

0,76

telefóny

444 160

322 092

72,52

342 582

0,94
0,83

poštovné

364 270

196 973

54,07

238 030

web internet a dátové služby

2 097 123

2 013 173

96,00

1 873 150

1,07

31 041 315

29 072 625

93,66

29 187 619

1,00

spolu výdavky položky 632

Položka 633 materiál bola počas roku 2018 čerpaná vo výške 1 403 869 €, čo predstavuje
84,86 % plnenie rozpočtu. Čerpanie jednotlivých podpoložiek tejto rozpočtovej položky
prekračuje výšku rozpočtu v položkách:
• Výpočtová a telekomunikačná technika (čerpanie na 107,05 %) – prekročenie súvisí
s potrebou obnovy počítačov pre výrobu a vysielanie. Vyššie čerpanie je kryté nižším
čerpaním v položke prevádzkové stroje, technika a náradie.
• Interiérové vybavenie (čerpanie na 355,69 %) – prekročenie súvisí predovšetkým
s nákupom kancelárskych stoličiek v rámci celej RTVS a potrebou zabezpečenia nákupu nábytku a príslušenstva pre Sekciu spravodajstva a Sekciu športu a výrobu
strihacieho stola pre Sekciu výroby. Vyššie čerpanie je kryté nižším čerpaním v položke všeobecný materiál.
• Softvér (čerpanie na 234,08 %) – prekročenie súvisí s potrebou predĺženia existujúcich licencií ADOBE Creative Cloud na rok (35 tis.€), nákupu softvéru Cisco WiFi
Acces Point pre RTVS vrátane supportu na 24 mesiacov (18 tis.€) a nákupu 50 kusov
softwarových licencií - Steinberg WaveLab Elements 9 (4 tis.€). Vyššie čerpanie je
kryté nižším čerpaním v položke všeobecný materiál.
• Osobné ochranné pomôcky (čerpanie na 121,43 %, prekročenie o 5 454 €) – súvisí s nákupom osobných ochranných pracovných prostriedkov pre Štúdio Košice 3 635 €.
Vyššie čerpanie je kryté nižším čerpaním v položke všeobecný materiál.
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rozpočet
2018

v €:

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

všeobecný materiál

706 139

420 319

59,52

445 941

0,94

prevádzkové stroje, technika a náradie

393 270

366 429

93,17

416 665

0,88

výpočtová a telekomunikačná technika

300 530

321 704

107,05

265 082

1,21

interiérové vybavenie

27 008

96 066

355,69

53 936

1,78

knihy, časopisy, noviny

20 250

16 391

80,94

15 139

1,08

osobné ochranné pomôcky

16 000

19 428

121,43

21 454

0,91

softvér

36 903

86 383

234,08

99 081

0,87

reprezentačné a ostatný materiál
spolu výdavky položky 633

154 328

77 149

49,99

100 228

0,77

1 654 428

1 403 869

84,86

1 417 526

0,99

Položka ekonomickej klasifikácie 634 dopravné vykazuje za rok 2018 čiastku 658 182 €,
čo predstavuje oproti ročnému rozpočtu (663 519 €) plnenie na 99,20 %. Prekročenie vo
výdavkoch na pohonné hmoty (103,49 %) súvisí s výrazným rastom cien PHM na konci
roku 2018 a je kryté úsporou v poistení. Prekročenie položky „prepravné a nájom dopravných prostriedkov a ostatné výdavky na dopravu" (115,91 %) vzniklo v dôsledku vyšších
výdavkov na ostatnú dopravu – bolo pôvodne plánované v položke „servis a údržba motorových vozidiel“.
v €:

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

pohonné hmoty, mazivá, oleje

311 998

322 888

103,49

289 713

1,11

servis a údržba motorových vozidiel

177 266

164 404

92,74

150 028

1,10

zmluvné a havarijné poistenie

80 750

62 512

77,41

77 992

0,80

prepravné a nájom dopravných prostriedkov
a ostatné výdavky na dopravu

93 505

108 378

115,91

90 120

1,20

spolu výdavky položky 634

663 519

658 182

99,20

607 853

1,08

Položka 635 rutinná a štandardná údržba bola počas roku 2018 čerpaná vo výške
2 725 479 €, čo predstavuje 85,39 % plnenie ročného rozpočtu.
v €:

rozpočet
2018

správa budov, objektov alebo ich častí

1 055 988

1 078 934

102,17

1 074 776

1,00

údržba informačných systémov

1 504 744

1 342 684

89,23

1 231 395

1,09

ostatná údržba stavieb a zariadení
spolu výdavky položky 635

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

631 194

303 861

48,14

381 147

0,80

3 191 926

2 725 479

85,39

2 687 318

1,01

Položka ekonomickej klasifikácie 636 nájomné za nájom vykazuje za rok 2018 čiastku
873 092 €, čo predstavuje oproti ročnému rozpočtu (933 400 €) plnenie na 93,54 %.
V tejto položke sa účtujú nájmy za technické zariadenia (vo výške 533 972 €), priestory
pri výrobe (vo výške 336 671 €) a dopravných prostriedkov (vo výške 2 449 €).
Položka 637 služby bola počas sledovaného obdobia čerpaná vo výške 42 976 428 €, čo
predstavuje oproti rozpočtu na rok 2018 (58 205 995 €) 73,84 % plnenie rozpočtu. Nižšie plnenie súvisí predovšetkým s presunom platieb do roku 2019 (ide o každoročný presun plánovaný v danom roku, kde úhrady budú realizované až v roku nasledujúcom ako aj
s úsporou vo výdavkových položkách. Úspora vznikla predovšetkým v dôsledku zrušených
výrob ako aj úsporou v realizovaných projektoch vo výrobe, spravodajstve aj športe.
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Plnenie jednotlivých podpoložiek tejto rozpočtovej položky vyjadruje nasledujúca tabuľka:
rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

všeobecné a špeciálne služby

35 150 086

23 298 001

66,28

23 765 015

0,98

poplatky a odvody

0,96

v €:

skutočnosť
Index
2017

15 238 263

12 618 842

82,81

13 090 543

odmeny a príspevky (honoráre a dohody)

4 677 118

4 887 491

104,50

4 760 009

1,03

dane

799 331

641 739

80,28

698 297

0,92

výdavky na stravovanie

615 575

620 937

100,87

587 294

1,06

prídel do sociálneho fondu

203 795

208 541

102,33

197 733

1,05

poistenie (okrem dopravných prostriedkov)

179 655

169 341

94,26

156 918

1,08

súťaže a konkurzy

297 408

282 209

94,89

254 811

1,11

školenia, semináre

64 500

42 167

65,38

85 746

0,49

naturálne mzdy

25 000

25 072

100,29

20 022

1,25

900 000

32 312

3,59

2 505 973

0,01

55 264

149 776

271,02

309 979

0,48

73,84

46 432 340

0,93

pokuty, penále a náhrady mzdy a platu
ostatné služby
spolu výdavky položky 637

58 205 995 42 976 428

Najvýznamnejšími položkami v rámci „637 služieb“ sú všeobecné a špeciálne služby,
a poplatky a odvody.
V rámci všeobecných a špeciálnych služieb sú klasifikované podľa metodiky MF SR
predovšetkým priame výrobné výdavky a niektoré výdavky režijného charakteru. Nižšie
čerpanie výdavkov ovplyvnilo predovšetkým presun prostriedkov z roku 2018 do roku
2019 a reálna úspora, ktorá vznikla najmä v súvislosti so zrušením výrob a úsporou vo
výdavkoch na bežné programy, športové prenosy a spravodajské relácie. V roku 2018
poklesli výdavky v porovnaní s rokom 2017 o 467 014 € predovšetkým v súvislosti s nárastom záväzkov k 31.12.2018 v porovnaní s 31.12.2017.
rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

31 286 666

20 041 693

64,06

20 322 242

0,99

tlačové agentúry

1 133 810

1 036 719

91,44

1 059 842

0,98

v €:
príspevky externým dodávateľom
(priame výrobné výdavky)

skutočnosť
Index
2017

služby peoplemetrov

460 000

422 824

91,92

524 149

0,81

výskum programov

287 320

111 080

38,66

206 128

0,54

ochrana objektov

705 600

701 866

99,47

703 226

1,00

právne, audit, daňové a ostatné
odborné služby

803 569

552 040

68,70

629 054

0,88

upratovanie

160 815

147 866

91,95

155 085

0,95

ostatné služby

312 306

283 913

90,91

165 289

1,72

35 150 086

23 298 001

66,28

23 765 015

0,98

spolu výdavky na všeobecné
a špeciálne služby

V rámci podpoložky poplatky a odvody sú klasifikované podľa metodiky MF SR predovšetkým poplatky za nákup licenčných práv a poplatkov ochranným zväzom (kolektívna
správa práv). Vyššie plnenie plánu položky „poplatky za práva na formát a prevod práv“
súvisí so zabezpečením predvýroby na rok 2019 a je kryté úsporou v položke „príspevky externým dodávateľom“ Nižšie výdavky na akvizičné práva vznikli v dôsledku úspor
(0,2 mil.€) ako aj skoršou úhradou ešte v roku 2017. Nižšie plnenie plánu pri športových
právach vzniklo predovšetkým v dôsledku úhrad v roku 2017 za práva splatné na začiatku roka 2018 (0,7 mil.€) a úsporou v dôsledku nezískania práv na Ligu majstrov na jeseň
(0,3 mil.€).
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V roku 2018 dochádza k poklesu výdavkov na poplatky a odvody v porovnaní s rokom 2017
o 471 701 € predovšetkým v súvislosti poklesom výdavkov na akvizičné a športové práva.
Čerpanie rozpočtu poplatkov a odvodov za rok 2018 vyjadruje nasledujúca tabuľka:
v €:

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

poplatky ochranným zväzom a šírenie diela
poplatky za akvizičné práva

skutočnosť
Index
2017

4 694 330

3 734 724

79,56

3 772 511

0,99

2 802 329

2 420 486

86,37

2 554 181

0,95

poplatky za športové práva

6 142 294

4 814 902

78,39

5 276 999

0,91

poplatky za práva na formát a prevod práv

1 312 640

1 501 136

114,36

1 349 245

1,11

ostatné poplatky a finančné výdavky (správne,
súdne poplatky, poplatky peň. styku a pod...)

286 670

147 594

51,49

137 607

1,07

15 238 263

12 618 842

82,81

13 090 543

0,96

spolu výdavky na poplatky a odvody

Vyššie čerpanie v podpoložke ostatné služby (čerpanie na 271,02 %) súvisí predovšetkým s neplánovanými výdavkami v súvislosti s kurzovými stratami vo výške 35 715 €
a nákupom kolkových známok vo výške 69 890 € (interné vymáhanie nedoplatkov za
výber úhrad), ktoré boli plánované v položke poštovné.
Výdavky na bežné transfery (položka 640) boli vo výške 702 244 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 105,92 %. Plnenie rozpočtu v tejto položke ovplyvnili predovšetkým:
• odvod do audiovizuálneho fondu za rok 2017 vo výške 111 291 €
• transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (položka 642) vo výške
275 888 € - plnenie rozpočtu na 141,12 %. Prekročenie vzniklo v dôsledku vyšších
výdavkov na odstupné a odchodné ako aj vyššie výdavky na nemocenské a úrazové
dávky, ktoré je kryté nižšími výdavkami na mzdy a odvody. Súčasťou tejto položky
sú odstupné a odchodné vyplatené zamestnancom, ktorí odišli v období mesiacov
december 2017 – november 2018. Výdavky na odstupné a odchodné predstavovali sumu 222 660 €. Výdavky na nemocenské a úrazové dávky predstavovali sumu
53 228 €.
• položka 649 transfery do zahraničia vykazuje čiastku 315 065 € - plnenie rozpočtu na
93,36 %. Položka zahŕňa výdavky na členské poplatky predovšetkým EBU (311 516 €)
a iným medzinárodným organizáciám (3 549 €).
rozpočet
2018

v €:

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

poplatok do audiovizuálneho fondu

130 000

111 291

85,61

124 834

0,89

odstupné a odchodné

150 500

222 660

147,95

208 022

1,07

nemocenské a úrazové dávky

45 000

53 228

118,28

35 449

1,50

poplatky EBU a iným medzin.organizáciám

337 470

315 065

93,36

317 904

0,99

spolu výdavky na bežné transfery

662 970

702 244

105,92

686 209

1,02

Splácanie úrokov (položka 650) – výdavky v roku 2018 neboli rozpočtované, ani nevykazovali za sledované obdobie žiadne čerpanie.
Kapitálové výdavky (kategória 700) boli v roku 2018 vo výške 1 907 698 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 14,45 %.
Z celkovej plánovanej čiastky 13 200 144 € boli ku konci roka 2018 ukončené projekty vo
výške 1 907 076 €, v realizácií vo výške 9 176 817 € a pri projektoch vo výške 2 116 252 €
ešte nedošlo k začiatku realizácie.

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

269

v €:
bežné investície

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

911 890

373 760

40,99

1 526 386

0,24

zmluva so štátom 2018

10 500 000

977 471

9,31

0

x

zmluva so štátom 2017

668 795

531 430

79,46

4 731 205

0,11

zmluva so štátom 2016

25 034

25 034

100,00

628 589

0,04

vrátky zmluva so štátom 2015

3

3

100,00

73 733

0,00

vrátky zmluva so štátom 2014

0

0

x

744

0,00

projekt Košice – eurofondy

1 094 422

0

0,00

0

x

spolu kapitálové výdavky

13 200 144

1 907 698

14,45

6 960 657

0,27

V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky na bežné investičné akcie (vo výške 373 760 €):
v€

Skutočnosť 2018

Televízna a rozhlasová prenosová technika

164 712

Facility investments (investície do budov)

155 838

Televízna a rozhlasová štúdiová technika

24 655

Informačné technológie

5 854

Ostatné

22 701

Spolu bežné investície

373 760

V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2018
vo výške 977 471 €:
v€

Skutočnosť 2018

Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií

412 304

Televízna a rozhlasová štúdiová technika

272 942

Mediálne systémy

136 006

Televízna a rozhlasová prenosová technika

134 667

Informačné technológie
Spolu zmluva so štátom 2018

21 552
977 471

V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2017
vo výške 531 430 €:
v€

Skutočnosť 2018

Informačné technológie

196 875

Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií

126 562

Televízna a rozhlasová štúdiová technika

114 828

Mediálne systémy

63 502

Televízna a rozhlasová prenosová technika

29 663

Spolu zmluva so štátom 2017

531 430

V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2016
vo výške 25 034 €. Zmluva so štátom 2016 bola k 31.12.2018 celkovo vyčerpaná.
v€

Skutočnosť 2018

Mediálne systémy

19 234

Informačné technológie

5 800

Spolu zmluva so štátom 2016

25 034
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Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (kategória 800) v roku 2018
boli vo výške 188 500 €, ktorá predstavuje vrátenie finančných zábezpek účastníkom VO
v súvislosti s verejným obstarávaním realizovaným RTVS v rokoch 2017 a 2018.
Vyhodnotenie hospodárskeho výsledku v metodike ESA 95 a celkový prebytok.
V rozpočte príjmov a výdavkov na rok 2018 má RTVS schválený celkový prebytok vo výške 4 627 981 € a schodok v metodike ESA 95 vo výške 15 347 653 €. V roku 2018 RTVS
dosiahla celkový prebytok vo výške 34 598 520 € a hospodárila s prebytkom v metodike ESA 95 vo výške 14 622 886 €. Pozitívny výsledok hospodárenia RTVS vo vyhodnocovanom období bol dosiahnutý predovšetkým v dôsledku prísneho dodržiavania
rozpočtu pri čerpaní výdavkov. Na pozitívnom výsledku k 31.12.2018 sa podieľala úspora
výdavkov vo výške 6,0 mil.€, vyššie príjmy vo výške 1,1 mil.€ a presun čerpania výdavkov
z roku 2018 do roku 2019 vo výške 22,9 mil.€ v štruktúre ZsŠ investície a bežné investície
vo výške 10,2 mil.€, ZsŠ program vo výške 3,0 mil.€ a ostatné bežné výdavky vo výške 9,7
mil.€. Zostávajúca čiastka tvorí rozpočtovaný prebytok vo výške 4,6 mil.€.

3. Plnenie rozpočtu Rady RTVS za rok 2018 (v €)
rozpočet
2018

v €:

skutočnosť
2018

%
plnenia

skutočnosť
Index
2017

Náklady na Radu RTVS:
materiál

750

675

90,00

456

1,48

reprezentačné výdavky

2 500

2 077

83,08

1 164

1,78

cestovné tuzemské a zahraničné

11 900

10 472

88,00

9 016

1,16

špeciálne (právne) a ostatné služby

4 500

453

10,07

17

26,65

odmeny členom Rady RTVS

112 500

112 572

100,06

107 616

1,05

poistné z odmien členom Rady

37 575

37 120

98,79

35 874

1,03

odmeny na základe dohôd

1 000

0

0,00

0

x

170 725

163 369

95,69

154 143

1,06

Spolu Rada RTVS

4. Pohľadávky a záväzky
Rozhlas a televízia Slovenska k 31.12.2018 eviduje celkové brutto pohľadávky (krátkodobých aj dlhodobých) vo výške 4 622 532 €, z ktorých po lehote splatnosti sú pohľadávky
vo výške 2 994 623 €. Oproti stavu k 31.12.2017 ide o pokles pohľadávok o 670 405 €,
dosiahnutý predovšetkým odpísom pohľadávok vo výške 250 553 €, ako aj nižšími pohľadávkami (v rámci splatnosti) voči Media RTVS (nižšie výnosy z reklamy za
11-12/2018 v porovnaní s 11-12/2017, ktoré boli zaplatené v januári a februári 2019) vo výške
285 722 €.
K pohľadávkam po lehote splatnosti (viac ako 1 rok) sú vytvorené opravné položky v celkovej sume 2 986 865 €, čo predstavuje pokles o 252 305 € v porovnaní s rokom 2017,
spôsobený najmä odpisom pohľadávok.
Celkový stav záväzkov (krátkodobých aj dlhodobých) k 31.12.2018 je vo výške 9 955 646 €,
z toho 99 257 € je po lehote splatnosti. Ide o záväzky z prijatých neidentifikovateľných
platieb, vrátených honorárov a záväzky, ktoré budú vyrovnané zápočtom prípadne platbou v nasledujúcom účtovnom období. Oproti roku 2017 ide o nárast celkových záväzkov
o 1 176 392 €. Najväčší záväzok (v rámci splatnosti) vo výške 1 743 264 € RTVS eviduje voči
spoločnosti Towercom, a.s.
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Na základe uvedených skutočností môžeme kladne zhodnotiť, že celkový stav záväzkov RTVS k 31.12.2018 je krytých hodnotou krátkodobého finančného majetku a zároveň
99 % záväzkov bolo v rámci splatnosti.

VI.

ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA RTVS V ROKU 2018
Z HĽADISKA NÁKLADOV A VÝNOSOV

Od vzniku RTVS t.j. od roku 2011 sa pri tvorbe rozpočtu RTVS prikročilo k zásadnej zmene v metodike zostavovania rozpočtu. Kým v obdobiach pred vznikom RTVS bol rozpočet
STV ako aj SRo postavený ako rozpočet nákladov a výnosov, od roku 2011 sa zostavuje
v štruktúre príjmov a výdavkov v štruktúre platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 (vrátane príslušných dodatkov),
ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia. Určuje to zákon
č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spomínaný zákon v § 19 odsek 1) stanovuje povinnosť pre Rozhlas a televíziu Slovenska
zostaviť rozpočet príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodáriť na jeho základe.
Spoločnosť RTVS však interne naďalej sleduje a zostavuje aj plán nákladov a výnosov.
Rada RTVS schválila rozpočet príjmov a výdavkov Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len RTVS) na rok 2018 dňa 14. decembra 2017 uznesením č. 141/2017. Na základe tohto
rozpočtu RTVS interne pracovala s rozpočtom nákladov a výnosov, ktorého hospodársky výsledok predstavoval stratu vo výške 10 712 062 € (rozpočtované náklady vo výške
124 175 820 € a výnosy vo výške 113 463 758 €).
Po predložení základného dokumentu rozpočtu na rok 2018 nastali významné zmeny,
ktoré boli zahrnuté do prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018. Najvýznamnejšími
zmenami bolo zreálnenie finančných prostriedkov k 1.1.2018 oproti pôvodnému rozpočtu
na rok 2018, navýšenie priamych televíznych a rozhlasových výrobných ako aj ostatných
výdavkov, ktoré boli kryté vyššími príjmami roku 2017, resp. úsporou z roku 2017 ako aj
vyššími nedaňovými príjmami roku 2018. Rada RTVS schválila prvú zmenu rozpočtu dňa
26. apríla 2018 uznesením č.49/2018, kde z hľadiska príjmov a výdavkov došlo k nárastu
celkového prebytku o 1 524 814 € na hodnotu 2 324 814 €. Z hľadiska nákladov a výnosov
došlo tiež k zmene a RTVS interne pracovala s rozpočtom nákladov a výnosov, ktorého
hospodársky výsledok predstavoval stratu vo výške 12 991 791 € (rozpočtované náklady
vo výške 127 189 674 € a rozpočtované výnosy vo výške 114 197 883 €).
Dňa 17. mája 2018 Rada RTVS schválila druhú zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018 uznesením č. 61/2018, kde z hľadiska príjmov a výdavkov došlo k zníženiu celkového prebytku
o 975 000 € na hodnotu 1 349 814 €. Túto zmenu si vynútilo pokrytie 15 tich jesenných
častí relácie Milujem Slovensko vo výške 975 000 €. Tieto výdavky boli kryté voľnými finančnými prostriedkami, ktoré vznikli v dôsledku úspor roku 2017 a ktoré neboli v I. zmene rozpočtu použité pre rok 2018. Z hľadiska nákladov a výnosov došlo k zmene a RTVS
interne pracovala s rozpočtom nákladov a výnosov, ktorého hospodársky výsledok predstavoval stratu vo výške 13 966 791 € (rozpočtované náklady vo výške 128 164 674 €
a rozpočtované výnosy zostali vo výške 114 197 883 €).
Dňa 14. júna 2018 Rada RTVS schválila tretiu zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018 uznesením č. 68/2018, kde z hľadiska príjmov a výdavkov nedošlo k zmene celkového prebytku.
Najvýznamnejšou skutočnosťami tejto zmeny bolo navýšenie zmluvy so štátom na rok
2018, navýšenie nedaňových príjmov roku 2018 ako aj aktualizácia finančných zábezpek. Z hľadiska nákladov a výnosov hospodársky výsledok stále predstavoval stratu vo
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výške 13 966 791 € (rozpočtované náklady sa zmenili na 129 920 173 € a rozpočtované
výnosy vo výške 115 953 382 €).
Dňa 13. augusta 2018 Rada RTVS schválila štvrtú zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018
uznesením č. 91/2018, kde z hľadiska príjmov a výdavkov došlo k zvýšeniu celkového prebytku o 1 354 750 € na hodnotu 2 704 564 €. Táto zmena vznikla predovšetkým
v súvislosti s pozitívnym vývojom v oblasti výberu úhrad a nárastom nedaňových príjmov. Zároveň zmena rozpočtu zahŕňala predovšetkým potrebu vykrytia nárastu výdavkov na príplatky z dôvodu zmeny legislatívy (Zákonník práce) ako aj potrebou
vykrytia dodatočných bežných výdavkov na verejné obstarávanie, skryté titulky
a web a investičných výdavkov na obnovu budov. Z hľadiska nákladov a výnosov došlo
k zmene a RTVS interne pracovala s rozpočtom nákladov a výnosov, ktorého hospodársky výsledok predstavoval stratu vo výške 12 312 041 € (rozpočtované náklady vo výške
130 590 452 € a rozpočtované výnosy zostali vo výške 118 278 411 €).
Dňa 4. októbra 2018 Rada RTVS schválila piatu zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018
uznesením č. 115/2018, kde z hľadiska príjmov a výdavkov nedošlo k zmene celkového
prebytku. Najvýznamnejšou skutočnosťou tejto zmeny bolo navýšenie príjmov RTVS
v roku 2018 (daňových, nedaňových a grantov a transferov). Z hľadiska nákladov a výnosov došlo k zmene a RTVS interne pracovala s rozpočtom nákladov a výnosov, ktorého
hospodársky výsledok predstavoval stratu vo výške 12 142 519 € (rozpočtované náklady
vo výške 130 735 658 € a rozpočtované výnosy vo výške 118 593 139 €).
Dňa 12. decembra 2018 Rada RTVS schválila šiestu zmenu rozpočtu RTVS na rok 2018
uznesením č. 142/2018, kde z hľadiska príjmov a výdavkov došlo k zvýšeniu celkového prebytku o 1 923 417 € na hodnotu 4 627 981 €. Táto zmena vznikla predovšetkým v súvislosti
s pozitívnym vývojom v oblasti výberu úhrad, ako aj navýšením nedaňových príjmov a príjmov z grantov a transferov. Z hľadiska nákladov a výnosov došlo k zmene a RTVS interne
pracovala s rozpočtom nákladov a výnosov, ktorého hospodársky výsledok predstavoval
stratu vo výške 10 814 939 € (rozpočtované náklady vo výške 131 327 216 € a rozpočtované výnosy vo výške 120 512 277 €). Po tejto zmene rozpočtu interne dochádzalo z hľadiska
rozpočtovaných nákladov a výnosov už len k zmenám v rámci rozpočtových položiek.

1.

Plnenie hlavných ukazovateľov hospodárenia RTVS
za rok 2018

Hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2018 v €
Ukazovateľ

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

pln. rozp.
v%

rozdiel

skutočnosť
2017

Index
(18/17)

Náklady RTVS celkom

131 327 216

119 526 993

91,01

-11 800 223

118 741 948

100,66

Výnosy RTVS celkom

120 512 277

119 669 968

99,30

-842 309

117 081 571

102,21

142 975

x

10 957 914

-1 660 377

x

Hospodársky výsledok RTVS -10 814 939

Hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska v členení na organizačné zložky v roku
2018 v €
Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018
OZ SRo
OZ STV
RTVS

Ukazovateľ
Náklady celkom

29 595 736

89 931 257

119 526 993

Výnosy celkom

30 873 304

88 796 664

119 669 968

1 277 568

-1 134 593

142 975

Hospodársky výsledok RTVS
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Výnosy z výberu úhrad ako aj všetky ostatné spoločné výnosy (výnosy, ktoré sa priamo
nedajú alokovať na jednu z organizačných zložiek) sú rozúčtovávané pomerom 70% OZ
STV - 30% OZ SRo. Spoločné náklady sú tiež rozdeľované pomerom 70%-30% okrem
nákladov Odboru výberu úhrad, kde vzhľadom na históriu (zákon o úhradách platný do
roku 2012) sa náklady členia pomerom 50%-50%.
Hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2018 bolo ukončené účtovným
ziskom vo výške 142 975 €, čo predstavuje lepší hospodársky výsledok oproti rozpočtu na rok 2018 o 10 957 914 €. Hlavným faktorom lepšieho hospodárenia RTVS (oproti
plánu) sú predovšetkým nižšie výrobné a režijné náklady a vyššie vlastné výnosy.

2.

Zhodnotenie plnenia výnosov RTVS za rok 2018

V roku 2018 dosiahla RTVS celkové výnosy vo výške 119 669 968 €, čo je oproti rozpočtu
na rok 2018 nižšie plnenie o 842 309 € a predstavuje plnenie rozpočtu na 99,30 %. Nižšie plnenie vzniklo v položke transfer zo SR a eurofondov (čerpanie na 94,85 %), kde je
však potrebné zdôrazniť, že toto nižšie čerpanie nemá vplyv na hospodársky výsledok,
keďže ich nižšie plnenie má priamy vplyv aj na nižšie plnenie nákladov (odpisy, presun
do roku 2019).
RTVS dosiahla vyššie plnenie z vlastných výnosov o 717 880 € (plnenie na 100,80 %),
ktoré vzniklo predovšetkým vyšším plnením výnosov z úhrad za služby verejnosti,
z reklamy, sponzoringu a teleshopingu, výroby programov a prenájmov. Všetky výnosové položky z vlastných zdrojov (okrem predaja služieb a hudobných pozdravov) zaznamenali vyššie plnenie ako bol stanovený plán.
RTVS sa podarilo v roku 2018 dosiahnuť vyššie výnosy z najvýznamnejšieho zdroja,
t.j. z výnosov z úhrad za služby verejnosti (vyššie plnenie o 270 237 €) a z výnosov z reklamy, sponzoringu a teleshopingu (vyššie plnenie o 268 224 €).
Z hľadiska medziročného porovnania v roku 2018 RTVS dosiahla o 2 588 397 € vyššie
výnosy oproti skutočnosti predchádzajúceho roka. Vyššie výnosy vznikli predovšetkým
v dôsledku vyšších výnosov z úhrad za služby verejnosti o 1 588 034 € a výnosov z reklamy, sponzoringu a teleshopingu o 902 065 €.
Prehľad plnenia výnosov RTVS podľa zdrojov v €
rozpočet
2018

skutočnosť
2018

pln. rozp.
v%

rozdiel

skutočnosť
2017

Index
(18/17)

82 300 000

82 570 237

100,33

270 237

80 982 203

101,96

Reklama, sponzoring
a teleshop.

6 224 172

6 492 396

104,31

268 224

5 590 331

116,14

Predaj služieb a výroba
programov

668 763

561 874

84,02

-106 889

1 151 140

48,81

Prenájmy

333 183

469 892

141,03

136 709

312 812

150,22

Predaj práv a licencií

132 000

170 210

128,95

38 210

392 522

43,36

Hudobné pozdravy

112 000

109 716

97,96

-2 284

108 937

100,72

0

8 553

x

8 553

15 896

53,81

Ukazovateľ
Úhrady za služby verejnosti

Predaj majetku, mater. a DFI
Ostatné výnosy
Vlastné výnosy spolu

423 259

528 379

124,84

105 120

194 341

271,88

90 193 377

90 911 257

100,80

717 880

88 748 182

102,44

Transfer zo ŠR a eurofondov

30 318 900

28 758 711

94,85

-1 560 189

28 333 389

101,50

Výnosy RTVS spolu

120 512 277

119 669 968

99,30

-842 309

117 081 571

102,21
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Prehľad výnosov RTVS v štruktúre organizačných zložiek v roku 2018 v €
Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018
OZ SRo
OZ STV
RTVS

Ukazovateľ
Úhrady za služby verejnosti

24 771 071

57 799 166

82 570 237

Reklama, sponzoring a teleshop.

1 316 591

5 175 805

6 492 396

Predaj služieb a výroba programov

264 589

297 285

561 874

Prenájmy

136 044

333 848

469 892

9 947

160 263

170 210

109 716

0

109 716

0

8 553

8 553

92 933

435 446

528 379

26 700 891

64 210 366

90 911 257

4 172 413

24 586 298

28 758 711

30 873 304

88 796 664

119 669 968

Predaj práv a licencií
Hudobné pozdravy
Predaj majetku, mater. a DFI
Ostatné výnosy
Vlastné výnosy spolu
Transfer zo ŠR a eurofondov
Výnosy RTVS spolu

Štruktúru výnosov RTVS v roku 2018 znázorňuje tento graf:

Vlastné výnosy dosiahla RTVS vo výške 90 911 257 €, čo je v porovnaní s rozpočtom
vyššia suma o 717 880 €. V porovnaní s rokom 2017 ide o nárast vo výške 2 163 075 €,
predovšetkým v dôsledku vyšších výnosov z úhrad za služby verejnosti (o 1 588 034 €)
a výnosov z reklamy, sponzoringu a teleshopingu (o 902 065 €).
RTVS sa v roku 2018 podarilo dosiahnuť najvyšší výnos z hlavného zdroja – z úhrad za
služby verejnosti za obdobie existencie RTVS aj vzhľadom na úspešné vymoženie starých
dlhov. Celkové výnosy z úhrad za služby verejnosti dosiahla RTVS vo výške 82 570 237 €, čo
predstavuje plnenie rozpočtu na 100,33 % (vyššie plnenie o 270 237 €). Výnosy z úhrad za
služby verejnosti predstavovali v roku 2018 podiel 90,83 % z celkových vlastných výnosov.
V porovnaní s rokom 2017 výnosy z úhrad narástli o 1 588 034 € (detail v bode 3).
Výnosy z rozhlasovej reklamy a televíznej reklamy, sponzoringu a teleshopingu boli dosiahnuté vo výške 6 492 396 € (OZ SRo vo výške 1 316 591 € a OZ STV vo výške 5 175 805 €),
čo je vyššia suma oproti rozpočtu o 268 224 €. V porovnaní s rokom 2017 výnosy narástli
o 902 065 € (detail v bode 4).
Ostatné doplnkové zdroje predstavujú 2,03 % vlastných výnosov a predstavovali v roku
2018 výnosy vo výške 1 848 624 €, t.j. plnenie rozpočtu na 110,75 %. V porovnaní s rokom
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2017 zaznamenali tieto výnosy v roku 2018 pokles o 327 024 € z dôvodu nižších príjmov
z predaja služieb a predaja práv. Plnenie najvýznamnejších doplnkových výnosov bolo
nasledovné:
• Výnosy z predaja služieb a výroby programov boli dosiahnuté vo výške 561 874 €,
s plnením rozpočtu na 84,02 %. Nižšie plnenie rozpočtu má priamy súvis s vyšším
plnením v položke Prenájmy (vyššie plnenie danej položky o 136 709 €). V porovnaní
s rokom 2017 ide o pokles výnosov o 589 266 € predovšetkým z dôvodu, že v roku 2017
RTVS získala významné výnosy v súvislosti so zabezpečím služieb pre zahraničné
a tuzemské spoločnosti počas Majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov v Poprade
(0,2 mil. €) a významné výnosy v súvislosti s koncertami SOSR v zahraničí (0,2 mil.€).
• V prenájmoch boli dosiahnuté výnosy vo výške 469 892 €, čo predstavuje plnenie
rozpočtu na 141,03 %, v tom za prenájom nehnuteľného majetku 404 069 € a v ostatných prenájmoch 65 823 €. Vyššie plnenie vo výške 136 709 € priamo súvisí s nižším plnením v položke Predaj služieb a výroba programov. Výnosy v roku 2018 boli
vyššie v porovnaní s rokom 2017 v sume 157 080 €.
• Výnosy z predaja práv a licencií predstavovali sumu 170 210 €, t.j. plnenie rozpočtu na
128,95 %. Vyššie plnenie rozpočtu vzniklo v dôsledku vyššieho počtu uzatvorených
obchodných prípadov, predovšetkým za licencie k jazykovým verziám. V porovnaní
s rokom 2017 boli výnosy nižšie o 222 312 €, predovšetkým z dôvodu významného
predaja práv koprodukčných projektov.
• Výnosy z hudobných pozdravov dosiahla RTVS vo výške 109 716 €, čo predstavuje
plnenie rozpočtu na 97,96 %, t.j. nižšie plnenie o 2 284 €. Tieto výnosy v roku 2018
boli o 779 € vyššie ako v roku 2017. Výška výnosov sa odvíja od záujmu rozhlasových
poslucháčov.
• Výnosy z predaja majetku, materiálu a výnosy z dlhodobých finančných investícií
predstavovali v roku 2018 sumu 8 553 €. Išlo o odpredaj nepotrebného hnuteľného majetku (zvuková technika). V porovnaní s rokom 2017 došlo k poklesu výnosov
o 7 343 €.
• Ostatné výnosy boli dosiahnuté vo výške 528 379 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu
na 124,84 %, t.j. vyššie plnenie o 105 120 €. Najvýznamnejším výnosom bolo zúčtovanie časti grantu na projekt rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska
s dôrazom na folklór vo výške 325 937 €. Sú tu vykázané aj tržby za vstupenky na
koncerty, mimoriadne výnosy – prijaté príspevky na relácie, za nahrávky, tržby z účelových zariadení, z predaja tovarov a predovšetkým náhodilé výnosy, ktoré RTVS nerozpočtovala (odpis záväzkov, kurzové zisky, úroky od dlžníkov, výnosy z prijatých
mánk a škôd a podobne). Okrem grantu boli v ostatných výnosoch zahrnuté výnosy
z edičnej činnosti vo výške 58 297 €, výnosy z účelových zariadení a predaja tovaru vo výške 30 085 €, úroky a kurzové zisky vo výške 15 818 €, prijaté dary – odpisy
z bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku vo výške 16 090 €, prijaté náhrady za manká a škody vo výške 40 713 €, iné mimoriadne výnosy vo výške 15 369 €
a ostatné režijné výnosy vo výške 26 070 €. V porovnaní s rokom 2017 boli ostatné
výnosy vyššie o 334 038 € predovšetkým z dôvodu vyššie uvedeného grantu.
V roku 2018 boli transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov poskytnuté RTVS zúčtované do výnosov vo výške 28 758 711 €, t.j. plnenie rozpočtu na 94,85 %. Výnosy
z transferov zo štátneho rozpočtu a eurofondov v roku 2018 predstavovali 24,03 % z celkových výnosov RTVS.
Zúčtovanie do výnosov je štruktúrované nasledovne:
• Na základe zmluvy č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 - 2022 z rozpočtu Ministerstva kultúry boli RTVS - organizačnej zložke Slovenský rozhlas v roku 2018 na
základe dodatku č. 1 MK - 71/2017/M k uvedenej zmluve a ďalších dodatkov platných
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pre rok 2018 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 700 000 € na úhradu priamych nákladov spojených s uskutočnením pôvodných programov vo verejnom záujme, v typovo dohodnutom rozsahu (táto časť dotácie bola zúčtovaná vo výške
2 602 193 €) a finančné prostriedky vo výške 1 000 000 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vysielania do zahraničia v dohodnutom rozsahu (táto časť
dotácie bola zúčtovaná vo výške 1 000 000 €). Nepoužitá časť finančných prostriedkov vo výške 97 806 € bude v súlade so zmluvou so štátom použitá v roku 2019 a je
účtovaná v časovom rozlíšení ako výnos budúcich období.
Na základe zmluvy č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 - 2022 z rozpočtu Ministerstva kultúry boli RTVS - organizačnej zložke Slovenská televízia v roku 2018 na
základe dodatku č. 1 MK - 71/2017/M k uvedenej zmluve a ďalších dodatkov platných pre rok 2018 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 21 028 310 € na úhradu
priamych nákladov spojených s uskutočnením pôvodných programov vo verejnom
záujme, v typovo dohodnutom rozsahu (táto časť dotácie bola zúčtovaná vo výške
19 829 545 €). Nepoužitá časť finančných prostriedkov vo výške 1 198 765 € bude
v súlade so zmluvou so štátom použitá v roku 2019 a je účtovaná v časovom rozlíšení
ako výnos budúcich období.
V roku 2018 RTVS OZ Slovenská televízia dočerpala a zúčtovala do výnosov roku 2018
aj finančné prostriedky poskytnuté zo Zmluvy so štátom na rok 2017 na program vo
výške 531 555 €.
V roku 2018 RTVS OZ Slovenský rozhlas dočerpal a zúčtoval do výnosov roku 2018
aj finančné prostriedky poskytnuté zo Zmluvy so štátom na rok 2017 na program vo
výške 81 633 €.
Odpisy z dlhodobého majetku z kapitálových dotácií (najmä zmluva so štátom) vo
výške 3 466 158 €.
Odpisy z dlhodobého majetku z kapitálových dotácií ŠR a eurofondov (najmä OPIS)
vo výške 1 015 064 €.
Zúčtovanie do výnosov oprávnené výdavky za rok 2018 na projekt „Hranice v srdci“ vo výške 179 147 €, na výrobu cyklu audiovizuálnych diel, za účelom zachovania, ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva z operačného
programu Kvalita životného prostredia.
Čerpanie dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 24 583 €
(z celkovej sumy 40 100 €) poskytnutej na 4 projekty.
Zúčtovanie do výnosov nárokované oprávnené výdavky na projekt „RTVS Košice –
obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti“,
z prostriedkov ŠR a EÚ, z operačného programu Kvalita životného prostredia v sume
18 122 €.
V roku 2018 bol dočerpaný zostatok dotácie na podporu kultúry národnostných
menšín vo výške 7 711 €, poskytnutý v roku 2017.
Granty z iných zdrojov predstavuje príspevok Hlavného mesta Slovenskej republiky
vo výške 3 000 € na odstránenie nelegálnych grafitov.

Z medziročného porovnania vlastných výnosov vyplýva, že RTVS dosiahla v roku 2018
v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie výnosy o 2 163 075 €, predovšetkým z dôvodu vyšších výnosov z úhrad za služby verejnosti (o 1 588 034 €) a výnosov z reklamy, sponzoringu a teleshopingu (o 902 065 €). V roku 2018 výnosy RTVS z transferov zo
štátneho rozpočtu a eurofondov predstavovali v porovnaní s predchádzajúcim rokom
vyššiu sumu o 425 322 € (hlavný vplyv malo predovšetkým vyššie zúčtovanie výnosov
roku 2018 na program so zmluvy so štátom oproti predchádzajúcemu roku o 660 477 €).
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3.

Úhrady za služby verejnosti

Spôsob platenia, vyberania a vymáhania úhrady upravuje zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorý vstúpil do
účinnosti od 1. januára 2013.
V zmysle citovaného zákona prešiel výber úhrad, kontrola platenia úhrad a vedenie evidencie platiteľov z dcérskej spoločnosti RTVS s.r.o. na Rozhlas a televíziu Slovenska.
Rozhlas a televízia Slovenska dosiahla v období roka 2018 výnosy z úhrad za služby verejnosti a z koncesionárskych poplatkov vo výške 82 570 237 €, t.j. plnenie ročného plánu na 100,33 %. Tieto výnosy tvorili úhrady za služby verejnosti vo výške 82 561 287 €
a výnosy z koncesionárskych poplatkov sumu 8 950 €. Vyššie plnenie rozpočtu sa podarilo dosiahnuť predovšetkým v súvislosti s akvizičnými kampaňami a zasielaním výziev na úhradu identifikovaných nedoplatkov na úhradách. Zároveň za minulé obdobia
(do 31.12.2017) boli v roku 2018 na základe výziev na úhradu nedoplatku zaplatené RTVS
úhrady vo výške 3,56 mil.€ (1,49 mil. € zamestnávatelia a 2,07 mil. € domácnosti).
Plnenie rozpočtovaných výnosov (v €)
rozpočet
2018

skutočnosť
2018

rozdiel

pln. rozp.
v%

skutočnosť
2017

Index
v%

úhrady za služby verejnosti

82 300 000

82 561 287

261 287

100,32

80 974 616

101,96

koncesionárske poplatkov

0

8 950

8 950

x

7 587

117,96

82 300 000

82 570 237

270 237

100,33

80 982 203

101,96

Ukazovateľ

Spolu

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že sledované daňové príjmy RTVS v roku 2018 narástli oproti minulému roku o 1 588 034 € z niekoľkých dôvodov:
• vyšší výber úhrad o 2 079 tisíc € z dôvodu:
– zvýšený počet platiteľov,
– úhrady nedoplatkov za aktuálne obdobie.
• výber starých dlhov nižší o 550 tisíc € z dôvodu:
– zasielanie výziev na úhradu nedoplatku za predchádzajúce obdobia má svoje
limity.
• vyššia prvá platba SIPO platieb o 57 tisíc € za december predchádzajúceho roku.
• vyšší výber úhrad z iného bankového účtu o 1 tisíc €:
– aktivitami vyberateľa úhrady úhradu platí na iný (nesprávny) bankový účet stále
menej platiteľov.
Položka výberu úhrad, porovnanie
2018 vs 2017 (v €):
výber úhrad
(bez rozdielu prvej platby od Slovenskej pošty)
výber úhrad za predchádzajúce obdobia
vyššia prvá platba od Slovenskej pošty
rozdiel výberu úhrad z iného bankového účtu
SPOLU
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Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2017

rozdiel

78 939 990 €

76 860 712 €

2 079 278 €

3 564 320 €

4 113 904 €

-549 584 €

56 977 €

56 977 €

8 950 €

7 587 €

1 363 €

82 570 237 €

80 982 203 €

1 588 034 €
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Vývoj v evidenčnom počte platiteľov úhrady v skupine fyzické osoby (ďalej FO) a právnické osoby (ďalej PO):
Ukazovateľ

Skutočnosť k 31.12.2017

Platitelia úhrad právnické osoby
Platitelia úhrad fyzické osoby

Skutočnosť k 31.12.2018

a

b

51 396

55 642

1 344 320

1 361 344

V kategórii fyzických osôb sa medziročne zvýšil počet platiteľov o 17 024 a v kategórii
zamestnávateľov sa zvýšil o 4 246 platiteľov. Počet platiteľov z kategórie zamestnávatelia (PO) aj z kategórie domácností (FO) bol v roku 2018 vyšší ako v predchádzajúcom
roku 2017, najmä z dôvodu akvizičných činností a oslovovania nových platiteľov úhrady,
ako aj z dôvodu identifikovania neplatiacich platiteľov, ich oslovovania a zasielaniu výziev na úhradu nedoplatku a pravidelnú úhradu. Počet platiteľov je určovaný ako počet platiacich platiteľov. Počet môže byť v rokoch mierne kolísavý. V roku 2018 evidoval
vyberateľ úhrady až 13,5 tis. odhlásení z dôvodu ŤZP, pričom tento trend je viacmenej
rovnaký pre každý kalendárny rok. Vyberateľ úhrady každoročne oslovuje nových odberateľov elektriny v rámci kontroly platenia úhrady za dané odberné miesto elektriny,
čím získava nových platiteľov úhrady. Vyberateľ úhrady taktiež identifikuje platiteľov
s nedoplatkom, ktorých písomne vyzýva na úhradu nedoplatku.
Vývoj celkových výnosov z úhrad za služby verejnosti za obdobie 2014-2018 znázorňuje nasledujúci graf:

Akcie Odboru výberu úhrad za služby verejnosti v roku 2018
Odbor výberu úhrad za služby verejnosti v roku 2018 realizoval aktivity smerujúce k zvýšeniu výberu úhrad. Celkovo bolo z odboru výberu úhrad platiteľom úhrady odoslaných
780 tis. pôšt.
RTVS aktívne identifikuje nových platiteľov úhrad prostredníctvom tzv. akvizičných akcií. Na základe porovnania databáz dodávateľov elektriny s evidovanými odberateľmi
elektriny a platiteľov úhrady evidovaných vyberateľom úhrady sú oslovené domácnosti, ktoré RTVS neeviduje v evidencii platiteľov úhrady. V roku 2018 odbor výberu úhrad
oslovil 28 500 domácností.
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V roku 2018 odbor výberu úhrad zasielal výzvy na úhradu nedoplatkov v nasledovných
počtoch.
Výzva na úhradu nedoplatku:
63 410
Predžalobná výzva:
11 550
SIPO nedoplatok:
479 921
RTVS v spolupráci so Sociálnou poisťovňou získava údaje o počtoch zamestnancov
zamestnávateľov. Na základe týchto údajov vyberateľ úhrady:
- Identifikuje nových platiteľov úhrady.
- Upravuje sadzbu úhrady zamestnávateľom, ktorí majú povinnosť platiť úhradu
vo vyššej sadzbe.
RTVS v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny identifikuje, či daná osoba
je alebo nie je posudzovaná ako ťažko zdravotne postihnutá, alebo osoba poberajúca
dávku v hmotnej núdzi. Tieto údaje slúžia na kontrolu preukázania skutočnosti, prípadne zjednodušenie preukázania.

4.

Výnosy z reklamy, sponzoringu a teleshopingu

Výnosy z reklamy, sponzoringu a teleshopingu sú pre RTVS druhým najvýznamnejším zdrojom vlastných výnosov. Predaj reklamného času ako aj PR-aktivity zabezpečuje pre RTVS jej
dcérska spoločnosť Media RTVS, s. r. o. V roku 2018 dosiahla RTVS výnosy z reklamy, sponzoringu a teleshopingu vo výške 6 492 396 €, v tom výnosy z rozhlasovej reklamy vo výške
1 316 591 € a televíznej reklamy, sponzoringu a teleshopingu vo výške 5 175 805 €. V porovnaní
s plánom dosiahla RTVS v roku 2018 vyššie výnosy o 268 224 € (OZ SRo vyššie o 10 072 €
a OZ STV vyššie o 258 152 €). Vyššie výnosy o 902 065 € dosiahla RTVS v porovnaní s plnením
v predchádzajúcom roku predovšetkým z dôvodu športového roku 2018.
Výnosy z reklamy, sponzoringu a teleshopingu za rok 2018 - Rozhlas a televízia Slovenska

OZ STV:

rozpočet
2018

skutočnosť
2018

rozdiel

%

skutočnosť
2017

Index

4 917 653

5 175 805

258 152

105,25

4 146 847

1,25

2 937 587

2 321 233

-616 354

79,02

1 787 071

1,30

z toho:
reklama
teleshoping

400 000

440 623

40 623

110,16

436 760

1,01

sponzoring

1 580 066

2 413 949

833 883

152,78

1 923 016

1,26

OZ SRo

1 306 519

1 316 591

10 072

100,77

1 443 484

0,91

RTVS

6 224 172

6 492 396

268 224

104,31

5 590 331

1,16

Pozitívny predaj reklamného priestoru RTVS v roku 2018 súvisí predovšetkým s rokom
športu, keď RTVS vysielala programy z najvýznamnejších športových podujatí (Zimné
olympijské hry Pchongčchang 2018, MS v hokeji 2018, MS vo futbale 2018, Tour de France, Liga národov UEFA (slovenská účasť), ktoré vygenerovali takmer maximálny možný
podiel komercie. Vzhľadom k tomu, že už III.Q 2018 RTVS naplnila plán na viac ako 90%,
v IV. Q 2018 s jesennou a sviatočnou vianočnou programovou štruktúrou len doplnila
vysoké nasadenia predaja reklamného priestoru. Do jesennej programovej štruktúry
boli nasadené nové tituly a záujem klientov o reklamný priestor sa preto podarilo udržať. Intenzívna snaha zobchodovať všetky dostupné formy mediálnej komerčnej komunikácie a nemalé finančné prostriedky od štátnych inštitúcií mali tiež za následok vyššie
čerpanie príjmov z reklamy. Výpadok v pláne televíznej reklamy sa podarilo v roku 2018
vykryť vyššími výnosmi zo sponzoringu.
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V oblasti rozhlasovej reklamy bol pozitívny fakt, že medziročný pokles, ktorý súvisel
s presunom investícií zo strany klientov do internetovej reklamy sa ustálil a v IV. štvrťroku
sa podarilo vďaka realizácii reklamných kampaní aj nových klientov naplniť očakávania,
čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvnilo plnenie celoročného plánu rozhlasovej reklamy. Do programovej skladby Rádia Slovensko bola zaradená atraktívna súťaž „Auto na
kľúč“, vďaka ktorej RTVS zaznamenala v III. štvrťroku zvýšený záujem o reklamný priestor,
a taktiež dve fázy (letná a zimná) rozhlasovej súťaže „Ste múdri ako rádio?“.
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5.

Zhodnotenie plnenia nákladov RTVS za rok 2018

Celkové náklady čerpala RTVS v roku 2018 vo výške 119 526 993 €, čo predstavuje oproti
rozpočtu (131 327 216 €) 91,01 % čerpanie (nižšie čerpanie o 11 800 223 €). Hlavnými faktormi nižšieho čerpania v rozpočte sú predovšetkým:
• efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov v rámci výroby programov
• presun predovšetkým výrobných nákladov z roku 2018 do roku 2019
• úspory vo väčšine nákladových výrobných a režijných položiek
• nižšie odpisy investičného majetku, ako bolo pôvodne plánované z dôvodu pomalšieho obstarania resp. zaraďovania majetku
• rozpustenia rezervy na súdny spor v dôsledku ukončenia súdneho sporu
rozpočet
2018

Ukazovateľ

skutočnosť
2018

pln. rozp.
v%

rozdiel

skutočnosť
2017

Index
(18/17)

Spotreba materiálu

1 881 929

1 641 005

87,20

-240 924

1 533 333

107,02

Spotreba energie

3 370 542

2 740 524

81,31

-630 018

2 730 801

100,36

11 964

9 466

79,12

-2 498

8 163

115,96

Spotrebované nákupy

5 264 435

4 390 995

83,41

-873 440

4 272 297

102,78

Opravy a udržovanie

1 253 094

972 541

77,61

-280 553

1 057 978

91,92

Cestovné

1 081 601

803 721

74,31

-277 880

790 903

101,62

Reprezentácia a propagácia

167 404

128 869

76,98

-38 535

122 757

104,98

78 834 886

71 854 596

91,15

náklady na vysielacie služby 20 825 666

20 341 288

97,67

-484 378

20 256 375

100,42

Predaný tovar

Ostatné služby

-6 980 290 68 682 596

104,62

v tom:
náklady za výber úhrad

2 646 000

2 614 977

98,83

-31 023

2 554 057

102,39

poplatky ochranným
zväzom a šírenie diela

4 294 542

3 765 739

87,69

-528 803

3 593 519

104,79

honoráre, práva a
príspevky externým
dodávateľom

40 673 734

36 503 379

89,75

-4 170 355

33 095 526

110,30

medzinárodné trasy, siete
a práva

1 172 300

839 267

71,59

-333 033

1 033 490

81,21

tlačové agentúry

1 133 810

1 109 776

97,88

-24 034

1 044 763

106,22

telefóny a faxy

441 841

319 190

72,24

-122 651

345 834

92,30

výskum a vývoj programu

747 320

596 158

79,77

-151 162

661 131

90,17

správa a ochrana objektov

1 513 995

1 419 265

93,74

-94 730

1 416 523

100,19

náklady na informačné
systémy, web, internet a
dátové služby

3 574 661

3 123 086

87,37

-451 575

3 228 730

96,73

1 811 017

1 222 471

67,50

-588 546

1 452 648

84,15

Služby

ostatné služby

81 336 985

73 759 727

90,68

-7 577 258

70 654 234

104,40

Mzdy

23 863 352

23 763 529

99,58

-99 823

22 090 459

107,57

245 440

190 313

77,54

-55 127

161 995

117,48

8 268 936

8 307 701

100,47

38 765

7 757 919

107,09

60 000

57 891

96,49

-2 109

57 645

100,43

1 037 870

1 115 270

107,46

77 400

1 057 655

105,45

33 475 598

33 434 704

99,88

-40 894

31 125 673

107,42

Iné osobné náklady
Zákonné sociálne poistenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Zákonné a ostatné sociálne
náklady
Osobné náklady
Iné ostatné náklady a dane
Odpisy dlhodobého majetku
Opravná položka a rezervy

2 120 198

1 861 642

87,81

-258 556

1 795 270

103,70

8 600 000

7 918 788

92,08

-681 212

8 601 561

92,06

530 000

-1 838 863

-346,96

-2 368 863

2 292 913

-80,20

Ostatné náklady

11 250 198

7 941 567

70,59

-3 308 631

12 689 744

62,58

Náklady RTVS spolu

131 327 216

119 526 993

91,01

-11 800 223 118 741 948

100,66
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Štruktúru nákladov RTVS v roku 2018 znázorňuje tento graf:

Čerpanie nákladov RTVS v členení na organizačné zložky RTVS v €
Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018
OZ SRo
OZ STV
RTVS

Ukazovateľ
Spotreba materiálu

396 768

1 244 237

1 641 005

Spotreba energie

1 357 283

1 383 241

2 740 524

Predaný tovar
Spotrebované nákupy

2 840

6 626

9 466

1 756 891

2 634 103

4 390 995

Opravy a udržovanie

329 913

642 628

972 541

Cestovné

116 713

687 008

803 721

Reprezentácia a propagácia
Ostatné služby

51 570

77 299

128 869

13 713 479

58 141 117

71 854 596

v tom:
náklady na vysielacie služby

5 234 755

15 106 533

20 341 288

náklady za výber úhrad

1 307 488

1 307 489

2 614 977

poplatky ochranným zväzom a šírenie diela

1 483 808

2 281 931

3 765 739

honoráre, práva a príspevky externým
dodávateľom

2 943 201

33 560 178

36 503 379

0

839 267

839 267

tlačové agentúry

179 003

930 773

1 109 776

telefóny a faxy

154 568

164 622

319 190

medzinárodné trasy, siete a práva

výskum a vývoj programu

22 732

573 426

596 158

správa a ochrana objektov

929 039

490 226

1 419 265

1 050 099

2 072 987

3 123 086

náklady na informačné systémy, web,
internet a dátové služby

408 786

813 685

1 222 471

Služby

ostatné služby

14 211 675

59 548 052

73 759 727

Mzdy

8 738 445

15 025 084

23 763 529

58 885

131 428

190 313

3 055 500

5 252 201

8 307 701

Iné osobné náklady
Zákonné sociálne poistenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Zákonné a ostatné sociálne náklady

17 367

40 524

57 891

337 140

778 130

1 115 270
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Osobné náklady
Iné ostatné náklady a dane

12 207 337

21 227 367

33 434 704

504 404

1 357 238

1 861 642

Odpisy dlhodobého majetku

1 467 511

6 451 277

7 918 788

Opravná položka a rezervy

-552 082

-1 286 781

-1 838 863

Ostatné náklady

1 419 833

6 521 734

7 941 567

29 595 736

89 931 257

119 526 993

Náklady RTVS spolu

Náklady na spotrebované nákupy boli vo výške 4 390 995 €, čo predstavuje plnenie
rozpočtu na 83,41 %. Úspory boli vykázané v spotrebe materiálu s plnením rozpočtu na
87,20 %. V nižšom objeme boli realizované nákupy všetkých druhov materiálu. Nižšie plnenie rozpočtu o 18,69 % v nákladoch na energie vzniklo predovšetkým v súvislosti s vysúťaženou nižšou cenou, aká bola pôvodne plánovaná, ako aj v dôsledku miernejšej zimy
na začiatku a konci sledovaného obdobia. Náklady na predaný tovar v sume 9 466 €
predstavovali náklady na tovar v účelových zariadeniach (bufetoch). V porovnaní s rokom 2017 boli celkové náklady na spotrebované nákupy v roku 2018 vyššie o 118 698 €,
predovšetkým z dôvodu vyšších nákladov na materiál Odboru správy majetku (nákup
stoličiek a nábytku pre RTVS a vyššie ceny pohonných hmôt).
Náklady na služby, ktoré predstavujú najväčšiu skupinu nákladov (61,71 % z celkových
nákladov RTVS), boli čerpané vo výške 73 759 727 €, s plnením rozpočtu na 90,68 %,
čo predstavuje nižšie čerpanie nákladov vo výške 7 577 258 €. Nižšie čerpanie nákladov
na opravy a udržiavanie (čerpané vo výške 972 541 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu
na 77,61 %) súvisí s dosiahnutými úsporami resp. nerealizovanými projektami pôvodne
plánovaných opráv. Oproti roku 2017 ide o pokles vo výške 85 437 €. Náklady na cestovné
predstavovali čiastku 803 721 €, t.j. 74,31 % plnenie rozpočtu. V porovnaní s rokom 2017
predstavuje mierny nárast nákladov na cestovné o 12 818 €. Náklady na reprezentáciu
a propagáciu predstavovali v roku 2018 sumu 128 869 €, t.j. plnenie rozpočtu na 76,98 %.
V porovnaní s rokom 2017 ide o nárast o 6 112 €.
V rámci nákladovej skupiny služby je najvýznamnejšou položka „ostatné služby“, ktorá
je nasledovne štruktúrovaná:
Náklady na vysielacie služby predstavovali sumu 20 341 288 €, čo vykazuje 97,67 % plnenie rozpočtu. Výška týchto nákladov v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenala nárast o 84 913 € v dôsledku vyšších nákladov na prenos rozhlasových programových služieb v miestnom digitálnom terestriálnom multiplexe.
Ukazovateľ

Skutočnosť 2017 Skutočnosť 2018

televízne vysielanie
rozhlasové vysielanie
Náklady na vysielacie služby

Index v %

15 125 196

15 106 533

99,88

5 131 179

5 234 755

102,02

20 256 375

20 341 288

100,42

Náklady na výber úhrad boli v roku 2018 vo výške 2 614 977 €, plnenie rozpočtu je 98,83 %.
V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšili o 60 920 €. Na tejto položke sa účtujú len priame
náklady v súvislosti so SIPO. Ostatné náklady súvisiace s výberom úhrad (náklady na
mzdy, materiál a služby) sú účtované na konkrétne rozpočtové položky. Celkové náklady Odboru výberu úhrad (vrátane miezd, spotrebovaných nákupov a ostatných služieb
a poplatkov) predstavovali v roku 2018 sumu 3 612 407 € bez investičných odpisov.
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela dosiahli v roku 2018 čiastku 3 765 739 €, čo
vykazuje plnenie rozpočtu na 87,69 %. V porovnaní s rokom 2017 ide o nárast nákladov
vo výške 172 220 € predovšetkým v dôsledku vyšších príjmov v roku 2018.
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Honoráre, práva a príspevky externým dodávateľom predstavovali sumu 36 503 379 €. V hodnotovom vyjadrení RTVS čerpala rozpočet nižšie o 4 170 355 € (plnenie na 89,75 %). RTVS
vykazuje v roku 2018 nižšie plnenie predovšetkým v dôsledku efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov do externého prostredia, ako aj v dôsledku presunu projektov do roku
2019. V porovnaní s rokom 2017 nárast nákladov o 3 407 853 € vznikol najmä z dôvodu vyšších
nákladov na športové licencie o 2 593 616 € (rok 2018 bol športovým rokom - podujatia ako
MS alebo ME vo futbale a Olympijské hry sa uskutočňujú každé dva roky), nárastom nákladov
na objednávkovú výrobu o 676 586 € (najmä nové programy Folklorika vo výške 325 937 €,
Najväčší Slovák vo výške 176 842 € a Hranice v srdci vo výške 98 860 €), ako aj nárastom na
ostatné služby pri výrobe programov o 585 243 € (najmä nárast nákladov na šport).
Štruktúru tejto podpoložky bližšie špecifikuje nasledujúca tabuľka:
v€
Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017
OZ SRo
OZ STV
RTVS
RTVS
honoráre

2 506 863

2 106 485

4 613 348

4 543 810
8 241 548

objednávková výroba

8 863 800

54 334

8 918 134

koprodukcie

5 645 863

0

5 645 863

6 198 179

športové práva

6 058 737

108 103

6 166 840

3 573 224

akvizičné práva

2 731 000

22 747

2 753 747

2 800 650

práva na formát

758 086

21 144

779 230

697 141

ostatné služby pri výrobe
programov

6 995 829

630 388

7 626 217

7 040 974

Honoráre, práva a príspevky
externým dodávateľom spolu

33 560 178

2 943 201

36 503 379

33 095 526

Medzinárodné trasy, siete a práva dosiahli náklady vo výške 839 267 €, t.j. plnenie rozpočtu na 71,59 %. V medziročnom porovnaní predstavuje skutočnosť roku 2018 zníženie
nákladov o 194 223 €. Nižšie náklady súvisia predovšetkým s modernejšími technológiami, cez ktoré RTVS zabezpečuje tieto služby.
Tlačové agentúry predstavovali v roku 2018 náklady vo výške 1 109 776 €, nižšie čerpanie
rozpočtu o 24 034 € (plnenie rozpočtu na 97,88 %). V roku 2018 sa v porovnaní s rokom
2017 RTVS zvýšili náklady na tlačové agentúry o 65 013 €.
Náklady na telefóny a faxy sa čerpali vo výške 319 190 €, čo je nižšia suma oproti rozpočtu o 122 651 € a plnenie rozpočtu je vykázané na 72,24 %. V porovnaní s rokom 2017
náklady poklesli o 26 644 €.
Výskum a vývoj programu vykazovali v roku 2018 náklady vo výške 596 158 €, čo je nižšia čiastka oproti rozpočtu na rok 2018 o 151 162 €. V porovnaní s rokom 2017 náklady sa
znížili o 64 973 € predovšetkým v dôsledku nižšieho objemu projektov na vývoj nových
formátov ako aj nižšími nákladmi na peoplemetre.
Náklady na správu a ochranu objektov sa čerpali vo výške 1 419 265 €, čo je nižšia suma
oproti rozpočtu o 94 730 € a plnenie rozpočtu je vykázané na 93,74 %. V porovnaní s rokom 2017 náklady narástli o 2 742 €.
Náklady na informačné systémy, web, internet a dátové služby sa čerpali vo výške
3 123 086 €, čo je nižšia suma oproti rozpočtu o 451 575 € a plnenie rozpočtu je vykázané
na 87,37 %. V porovnaní s rokom 2017 náklady poklesli o 105 644 € predovšetkým v dôsledku minimalizovania nákladov na informačné systémy.
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Ostatné služby – čerpanie vo výške 1 222 471 € predstavuje plnenie rozpočtu na 67,50 %.
Túto nákladovú skupinu tvoria predovšetkým ostatné režijné náklady (napr. zmluvné práce režijného charakteru, právne, audítorské a odborné služby, poštovné a pod.).
RTVS počas roku 2018 sa snažila tieto náklady minimalizovať vzhľadom na ich režijný
charakter. V porovnaní s rokom 2017 náklady poklesli o 230 177 €, v dôsledku nižších nákladov na externé právne služby.
Osobné náklady čerpala RTVS vo výške 33 434 704 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu
na 99,88 % (nižšie čerpanie vo výške 40 894 €). Náklady na mzdy a zákonné a doplnkové sociálne poistenie spolu boli čerpané vo výške 32 129 121 €, čo je v porovnaní s rozpočtom nižšia čiastka o 63 167 €. Iné osobné náklady boli čerpané vo výške 190 313 €,
čo predstavuje plnenie rozpočtu na 77,54 %. Zákonné a ostatné sociálne náklady boli
v roku 2018 vo výške 1 115 270 €, t.j. plnenie rozpočtu na 107,46 % (vyššie čerpanie vzniklo
v dôsledku vyšších nákladov na odstupné). V porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast
osobných nákladov sumu 2 309 031 €, ktorý vznikol predovšetkým v súvislosti s nárastom zamestnancov o 2,6 %, valorizáciou platov interných pracovníkov a zmenou Zákonníka práce o vyplácaní príplatkov.
V zoskupení ostatné náklady bolo čerpanie vo výške 7 941 567 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 70,59 %, ktoré vzniklo predovšetkým rozpustením rezervy v dôsledku ukončenia súdneho sporu vo výške 2,5 mil.€. Zúčtovaním a zrušením nákladov v rámci opravných položiek a rezerv vznikli v roku 2018 mínusové náklady vo výške
1 838 863 €. Štruktúru tejto položky (opravná položka a rezervy) v roku 2018 vyjadruje
nasledujúca tabuľka:
v€
Tvorba

Zrušenie

726 321

0

726 321

1 754 157

Tvorba a zúčtovanie rezerv - nemajetková ujma

37 000

2 827 110

-2 790 110

483 000

Tvorba a zúčtovanie rezerv – náhrada mzdy

242 760

13 526

229 234

-10 475

Tvorba a zúčtovanie rezerv - obchodné spory

Tvorba a zúčtovanie rezerv a OP - ostatné
Opravné položky a rezervy

Rozdiel 2018 Rozdiel 2017

800

5 108

-4 308

66 231

1 006 881

2 845 744

-1 838 863

2 292 913

V rámci tvorby rezerv a opravných položiek zaúčtovaných do nákladov roku 2018 vo výške 1 006 881 € sú najvýznamnejšie rezervy na obchodné spory vo výške 726 321 € a rezervy na náhradu mzdy vo výške 242 760 €.
Zrušenie rezerv a opravných položiek predstavuje zníženie nákladov (tejto položky) vo
výške 2 845 744 €, ktoré je štrukturované znížením rezerv na nemajetkovú ujmu vo výške 2 827 110 €, na náhrady mzdy vo výške 13 526 € a ostatnými rezervami vo výške 5 108 €.
Najvýznamnejším znížením rezerv bolo ukončenie súdneho sporu vo výške 2 545 000 €.

VII. ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA RTVS
V ROKU 2018
1. Ukazovatele hospodárenia v roku 2018
Merná jednotka

Hodnota

Výnosy spolu

Ukazovateľ

€

119 669 968

Náklady spolu

€

119 526 993
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Hospodársky výsledok

€

142 975

Príjmy spolu (vrátane finančných operácií)

€

147 518 014

€

127 353 880

z toho: príjmy bez príjmových finančných operácií
Výdavky spolu (vrátane finančných operácií)

€

112 919 494

€

112 730 994

€

34 598 520

Okamžitá likvidita

index

3,55

Bežná likvidita

index

3,71

Celková likvidita

index

3,72

€

26 757 866

Podiel cudzieho a vlastného kapitálu

index

0,72

Podiel vlastného a cudzieho kapitálu

index

1,38

Celková zadlženosť

index

0,31

Koeficient zadlženosti

index

3,23

Ukazovateľ finančnej samostatnosti.

index

0,43

Opotrebovanosť dlhodobého hmotného majetku

index

0,20

Opotrebovanosť dlhodobého nehmotného majetku

index

0,14

z toho: výdavky bez výdavkových finančných operácií
Celkový prebytok
Likvidita:

Čistý pracovný kapitál
Zadlženosť:

Stav majetku:

Ukazovatele likvidity za rok 2018 vyjadrujú skutočnosť, že RTVS k 31.12.2018 disponuje dostatočným množstvom obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov. Je však zároveň potrebné poukázať, že RTVS má k 31.12.2018 vytvorené rezervy na súdne spory vo výške
12,54 mil.€, ktoré nie je schopná v prípade negatívneho súdneho rozhodnutia vyfinancovať.
Okamžitá (pohotovostná) likvidita – nazývaná tiež likvidita 1. stupňa – vyjadruje pomer finančného majetku ku krátkodobým záväzkom. Z tabuľky vidno, že RTVS dosiahla
v roku 2018 hodnotu tohto ukazovateľa 3,55, čo znamená, že na 1 € krátkodobých záväzkov pripadá 3,55 € finančného majetku podniku.
Bežná likvidita – nazývaná tiež likvidita 2. stupňa – vyjadruje pomer finančného majetku a krátkodobých pohľadávok ku krátkodobým záväzkom. V roku 2018 dosahuje bežná
likvidita RTVS hodnotu 3,71, čo znamená, že na 1 € krátkodobých záväzkov pripadá 3,71 €
finančného majetku podniku a krátkodobých pohľadávok.
Celková likvidita – nazývaná tiež likvidita 3. stupňa – rozširuje výpočet bežnej likvidity
o hodnotu zásob. Celková likvidita dosahuje hodnotu 3,72, to znamená, že na 1 € krátkodobých záväzkov pripadá 3,72 € finančného majetku, krátkodobých pohľadávok a zásob.
Ukazovateľ čistého pracovného kapitálu vyjadruje rozdielovú podobu ukazovateľa celkovej likvidity (rozdiel hodnoty obežného majetku bez dlhodobých pohľadávok ku krátkodobým záväzkom). Pozitívna hodnota 26 757 866 € vyjadruje skutočnosť, že RTVS
disponuje potrebnými bežnými aktívami na zabezpečenie plynulej prevádzky.
Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu v celkových zdrojoch podniku. Majú vysokú vypovedaciu schopnosť hlavne spolu s ukazovateľmi likvidity, na ktoré môže mať práve rozsah cudzieho kapitálu pozitívny, ale aj negatívny vplyv.
Ukazovateľ podielu cudzieho a vlastného kapitálu a opačný ukazovateľ vyjadrujú,
že v roku 2018 vlastné zdroje RTVS presahovali cudzie zdroje 1,38-násobne. Ďalšie dva
príbuzné ukazovatele – celková zadlženosť a koeficient zadlženosti vyjadrujú rozsah
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použitia cudzích zdrojov na financovaní potrieb RTVS. Ukazovateľ finančnej samostatnosti vyjadruje podiel vlastného imania na celkovom majetku.
Ukazovatele stavu majetku vyjadrujú oblasť, ktorú sa RTVS zatiaľ nepodarilo ozdraviť
vzhľadom na nedostačujúce finančné zdroje a náročné a zdĺhavé procesy verejného obstarávania. Z tabuľky vyplýva že k 31.12.2018 bol dlhodobý hmotný majetok odpísaný na
80 % a dlhodobý nehmotný majetok na 86 %, čo svedčí o vysokej morálnej a fyzickej
zastaranosti technickej a technologickej základne RTVS.

2.

Štruktúra aktív a pasív

Štruktúru aktív RTVS v roku 2018 znázorňuje tento graf:

Podrobnejšie členenie aktív a ich vývoj je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
P.č.

A

Položka súvahy

Rok 2018

Rok 2017

AKTÍVA

77 053 623

NEOBEŽNÝ MAJETOK

Index vývoja 2018/2017
abs. (tis. €)

%

70 103 138

6 950 485

110%

35 293 700

40 433 548

-5 139 848

87%

692 896

1 053 075

-360 179

66%

A.1.

Dlhodobý nehmotný majetok

A.2.

Dlhodobý hmotný majetok

34 309 499

39 089 168

-4 779 669

88%

A.3.

Dlhodobý finančný majetok

291 305

291 305

0

100%

36 607 277

22 412 058

14 195 219

163%

51 473

69 999

-18 526

74%

0

0

0

x%

B

OBEŽNÝ MAJETOK

B.1.

Zásoby

B.2.

Dlhodobé pohľadávky

B.3.

Krátkodobé pohľadávky

1 635 667

2 053 767

-418 100

80%

B.4.

Finančný majetok*

34 920 137

20 288 292

14 631 845

172%

5 152 646

7 257 532

-2 104 886

71%

C

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

*Finančný majetok obsahuje aj viazané prostriedky (Konto nádeje, sociálny fond a ceniny)
vo výške 321 617 € (rok 2018) a 302 658 € (rok 2017).
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V roku 2018 neobežný majetok, ktorý tvorili dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, predstavuje 47 % celkových aktív. Jeho vysoký pomer voči ostatným zložkám majetku vyplýva zo špecifického predmetu hlavnej činnosti RTVS, ktorý kladie vysoké nároky
na priestorové, technické a technologické vybavenie. V porovnaní s rokom 2017 sa hodnota dlhodobého majetku v roku 2018 znížila o 5,1 mil. €, najmä v dôsledku nižšieho obstarania investícií v porovnaní s ročnými investičnými odpismi v roku 2018. Je však potrebné zdôrazniť, že už v roku 2019 by sa mohla výška neobežného majetku zvýšiť vzhľadom
na skutočnosť, že v rámci finančného majetku má RTVS alokované finančné prostriedky
na investičné projekty spolu vo výške 10,2 mil.€ (predovšetkým zmluva so štátom).
Obežný majetok predstavuje 46 % z celkových aktív a jeho hodnota sa medziročne zvýšila o 14,2 mil. €. Zásoby poklesli o 0,01 mil.€, dlhodobé pohľadávky RTVS nevykazuje a krátkodobé pohľadavky poklesli o 0,4 mil.€ predovšetkým z dôvodu nižších pohľadávok (v rámci splatnosti) voči Medie RTVS (nižšie výnosy z reklamy za
11-12/2018 v porovnaní s 11-12/2017, ktoré boli zaplatené v januári a februári 2019) vo výške 0,3 mil.€. Finančný majetok RTVS zaznamenal ku koncu roku 2018 nárast vo výške
14,6 mil.€, predovšetkým v súvislosti s nepoužitými finančnými prostriedkami zo zmluvy so štátom. Údaje o krátkodobých pohľadávkach a zásobách sú uvedené v netto čiastke, t. j. očistené o vytvorené opravné položky.
Časové rozlíšenie vykazuje medziročné zníženie o 2,1 mil. € predovšetkým z dôvodu zníženia nákladov budúcich období za športové licencie (športový rok 2018).
Štruktúru pasív RTVS v roku 2018 znázorňuje tento graf:

Podrobnejšie členenie pasív a ich vývoj je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
P.č.

A

Položka súvahy

Rok 2018

Rok 2017

PASÍVA

77 053 623

Index vývoja 2018/2017
abs. (tis. €)

%

70 103 138

6 950 485

110%

VLASTNÉ ZDROJE

32 894 890

32 751 916

142 974

101%

A.1.

Imanie a peňažné fondy

66 724 550

66 724 550

0

100%

A.2.

Fondy tvorené zo zisku

768 936

768 937

-1

100%

-34 741 571

-33 081 194

-1 660 377

105%

142 975

-1 660 377

1 803 352

-9%

23 821 269

24 530 214

-708 945

97%

A.3.

Nevysp. HV minulých rokov

A.4.

HV za účtovné obdobie

B

CUDZIE ZDROJE
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B.1.

Rezervy

13 865 623

15 750 492

-1 884 869

rezervy na súdne spory a konania

12 540 332

14 386 861

-1 846 529

87%

rezervy na nevyčerpané dovolenky

1 293 849

1 280 107

13 742

101%

31 442

83 524

-52 082

38%

ostatné rezervy
B.2.

Dlhodobé záväzky

B.3.

Krátkodobé záväzky

B.4.

Bankové výpomoci a pôžičky

C

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

88%

106 235

131 652

-25 417

81%

9 849 411

8 647 602

1 201 809

114%

0

468

-468

0%

20 337 464

12 821 008

7 516 456

159%

Najväčšou zložkou pasív sú vlastné zdroje, ktorých podiel na celkových pasívach predstavuje 43 %. V medziročnom porovnaní je vykázané ich zvýšenie o 0,1 mil. € z dôvodu
zisku z hospodárenia za rok 2018.
Celková výška cudzích zdrojov predstavuje 31 % krytia majetku. Rozhodujúcimi položkami cudzích zdrojov sú rezervy vo výške 13,9 mil. € (najmä na súdne spory a konania
vo výške 12,5 mil.€ a nevyčerpané dovolenky vo výške 1,3 mil.€) a krátkodobé záväzky vo
výške 9,8 mil. €. V položke rezervy je oproti roku 2017 vykázané zníženie o 1,9 mil. €, predovšetkým z dôvodu rozpustenia rezervy na súdny spor vo výške 2,55 mil.€ v roku 2018.
Krátkodobé a dlhodobé záväzky sú v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 1,2 mil. €.
Časové rozlíšenie vykazuje medziročné zvýšenie o 7,5 mil. € v položke výnosy budúcich
období, ktoré súvisí s kapitálovými dotáciami na obstaranie dlhodobého majetku.

VIII. NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU
Hospodárenie RTVS v roku 2018 bolo ukončené so ziskom vo výške 142 974,81 €. RTVS
navrhuje sumu rozdeliť a zaúčtovať nasledovne:
• v prospech účtu 421 – Rezervný fond vo výške 7 148,74 €, t. j. 5% zo zisku po zdanení
ako tvorbu rezervného fondu podľa § 22 ods. 1 a 2 zákona o RTVS
• v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
sumu 135 826,07 €, čím sa strata z hospodárenia RTVS v minulých obdobiach zníži
na 34 605 744,93 €.

IX.

VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZKU VYPLÝVAJÚCEHO
ZO ZMLUVY SO ŠTÁTOM (OZ SRO A OZ STV)

Na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018
-2022 a príslušného Dodatku č.1 MK – 71/2017/M na rok 2018 v znení Dodatkov č. 1A MK
- 42/2018/M na rok 2018 a Dodatku č. 1B MK – 91/2018/M na rok 2018 bol Rozhlasu a televízii Slovenska poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu nasledovne:
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Časť „A“
Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
podľa čl. 1 ods. 3 zmluvy
1.

Oblasť osobitného záujmu štátu na rok 2018 podľa čl. 1 ods. 3 písm. d) zmluvy:
a) Programy spojené s výročiami dejinných udalostí medzi Slovenskou a Českou
republikou:
I. 100. výročie spoločného štátu Čechov a Slovákov,
II. 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu,
b) Programy spojené s 25. výročím vzniku Slovenskej republiky
c) Programy spojené so 100. výročím ukončenia 1. svetovej vojny.

2.

Minimálny percentuálny podiel zo sumy príspevku poskytnutého na realizáciu
programového záväzku, ktorý bude použitý na uskutočnenie nových pôvodných
programov vo verejnom záujme v oblasti osobitného záujmu štátu podľa čl. I ods. 3
písm. e) zmluvy: 5 %.

Časť „A.1“
Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
v oblasti rozhlasového vysielania
Programový typ
Literárno-dramatický program

Minimálna minutáž

Príspevok štátu v €

18 100

520 000

Zábavný program

0

0

Hudobný program

232 900

1 000 000

14 700

85 000

Náboženský program
Publicistika (okrem politickej)

155 200

1 095 000

Spolu

420 900

2 700 000

Časť „A.2“
Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
v oblasti televízneho vysielania
Programový typ

Minimálna minutáž

Príspevok štátu v €

6 130

5 698 950

Dokumentárny program

4 450

2 000 000

Zábavný program

10 500

5 100 000

Hudobný program

3 100

825 000

Dramatický program

Náboženský program

4 000

820 000

Publicistika (okrem politickej)

43 500

6 534 360

Spolu

69 000

21 028 310
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Časť „B“
Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
uskutočniť investičné účelové projekty
Názov investičného účelového projektu

Príspevok štátu v €

Televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS

273 760

Televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS

135 566

Mediálne systémy

174 000

IT Technológie

309 720

Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií

9 606 954

SPOLU

10 500 000

Časť „C“
Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
zabezpečiť vysielanie do zahraničia
1.

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

2.

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

3. 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.
4. Jazyk vysielania programov: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky.
5. Periodicita vysielania programov: denne.
6. Rozsah vysielania programov: 30 min/denne v premiére v každej jazykovej mutácii.

292

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

Časť „D“
Špecifikácia finančného záväzku štátu
Celková výška príspevku štátu v eurách

35 228 310

z toho príspevok na realizáciu programového záväzku v oblasti
rozhlasového vysielania

2 700 000

z toho príspevok na realizáciu programového záväzku v oblasti
televízneho vysielania

21 028 310

z toho príspevok na uskutočnenie účelových investičných projektov

10 500 000

z toho príspevok na zabezpečenie vysielania do zahraničia

1 000 000

Vyhodnotenie plnenia zmluvy:

Časť „A“
Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
podľa čl. 1 ods. 3 zmluvy
Plnenie oblasti osobitného záujmu štátu pre rok 2018 bolo realizované v zmysle podmienok príslušného dodatku zmluvy.

Časť „A.1“
Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
v oblasti rozhlasového vysielania
V zmysle časti „A1“ realizovať programový záväzok v oblasti rozhlasového vysielania,
SRo vyrobil 15 327 samostatných pôvodných programov vo verejnom záujme s celkovou
minutážou 527 387,10 minút. Z celkového počtu vyrobených programov bolo prvýkrát terestriálne odvysielaných v príslušných programových službách SRo v roku 2018 celkom
15 302 programov, zvyšok v počte 25 programov bude odvysielaných v roku 2019.
Celkové čerpanie príspevku na uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme bolo v plnej výške 2 700 000,00 EUR.
Prehľad o počte a nákladoch vyrobených programov v členení podľa druhu programu
vo verejnom záujme (programový typ):

Druh programu vo verejnom záujme
(programový typ)
Literárno-dramatický program

Počet
programov

Príspevok
štátu v EUR

Minutáž

Skutočnosť

Predpoklad
(plán v zmysle
Dodatku)

Skutočnosť

Zmluva

994

18 100

25 443,50

520 000

Zábavný program

0

0

0,00

0

Hudobný program

4 823

232 900

299 563,30

1 000 000

691

14 700

16 133,80

85 000

Náboženský program
Publicistika (okrem politickej)

8 819

155 200

186 246,60

1 095 000

Spolu

15 327

420 900

527 387,10

2 700 000

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

293

Časť „A.2“
Špecifikácia programového záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
v oblasti televízneho vysielania
V zmysle časti „A2“ realizovať programový záväzok v oblasti televízneho vysielania, ktorého obsahom je uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme v dodatku
dohodnutom rozsahu vyrobila STV 2 050 samostatných pôvodných programov vo verejnom záujme s celkovou minutážou 80 952,40 minút. Z celkového počtu vyrobených
programov bolo prvýkrát terestriálne odvysielaných v príslušných programových službách Jednotky a Dvojky v roku 2018 celkom 1 805 programov, zvyšok v počte 245 programov bude odvysielaných v roku 2019/2020 a v prípade kinematografických diel najneskôr do konca roka 2023.
Celkové čerpanie príspevku na uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme bolo v plnej výške 21 028 310,00 EUR.
Prehľad o počte a nákladoch vyrobených programov v členení podľa druhu programu
vo verejnom záujme (programový typ):

Druh programu vo verejnom záujme
(programový typ)

Počet
programov

Príspevok
štátu v EUR

Minutáž

Skutočnosť

Predpoklad
(plán v zmysle
Dodatku)

Skutočnosť

Zmluva

Dramatický program

223

6 130

9 132,30

5 698 950

Dokumentárny program

206

4 450

6 114,50

2 000 000

Zábavný program

289

10 500

10 933,50

5 100 000

Hudobný program

71

3 100

4 077,80

875 000

Náboženský program

109

4 000

5 030,00

820 000

Publicistika (okrem politickej)

1 152

43 500

45 664,30

6 534 360

2 050

71 680

80 952,40

21 028 310

SPOLU

Časť „B“
Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
uskutočniť investičné účelové projekty
V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2016
v zmysle Dodatku č. 4 MK – 65/2015/M na rok 2016 v znení Dodatku č. 4A MK – 27/2016/M
na rok 2016, Dodatku č. 4B MK – 46/2016/M na rok 2016, Dodatku č. 4C MK – 112/2016/M
na rok 2016 a Dodatku č. 4D č. 126/2016/M na rok 2016 na nasledujúce investičné akcie
(v celkovej výške 25 034,49 EUR) nasledovne:
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Súhrnná tabuľka – čerpanie v (eur)
Názov investičného účelového
projektu

Príspevok
štátu v eur

Čerpanie
v roku 2016

Čerpanie
v roku 2017

Čerpanie
Zostatok
v roku 2018

Štúdiová a prenosová technika RTVS

975 960,00

928 628,28

47 331,03

0,0

0,0

Kamkordéry/štúdiová a prenosová
technika Etapa III

635 640,00

525 052,68

110 587,32

0,00

0,00

Mediálne systémy

600 000,00

266 549,44

314 216,07

19 234,49

0,00

IT Technológie

200 000,00

51 203,56

142 996,44

5 800,0

0,00

Investície do budov

140 000,00

123 778,91

16 221,09

-0,01

0,00

Vozidlá

80 000,00

79 914,70

85,12

0,00

0,18

SPOLU

2 631 600,00

1 975 128,28

631 437,06

25 034,49

0,18

Čerpanie predmetného príspevku na uskutočnenie investičných účelových projektov
bolo uskutočnené v plnej výške príspevku. Nevyčerpaný zostatok v sume 0,18 EUR bol
odvedený na účet depozitný účet MK SR v zmysle ustanovení Zmluvy.
Účelovo viazané investičné projekty ZsŠ rok 2017
V roku 2018 pokračovalo čerpanie a realizácia účelových investičných projektov viazaných na Dodatok č. č. 5 MK – 120/2016/M na rok 2017 v znení Dodatku č. 5A MK
- 14/2017/M na rok 2017 a Dodatku č. 5B MK – 38/2017/M na rok 2017.
V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2017
na nasledujúce investičné akcie (v celkovej výške 5 262 634,93 EUR) nasledovne:
Súhrnná tabuľka – čerpanie v (eur)
Názov investičného účelového
projektu

Príspevok
štátu v eur

Čerpanie
v roku 2017

Čerpanie
v roku 2018

Zostatok

Televízna a rozhlasová štúdiová
technika RTVS

1 100 000,00

985 171,59

114 828,41

0,00

Televízna a rozhlasová prenosová
technika RTVS

2 100 000,00

2 063 832,24

29 663,23

6 504,53

Mediálne systémy

500 000,00

434 080,21

63 501,73

2 418,06

IT Technológie

500 000,00

174 682,61

196 874,89

128 442,50

Autodoprava

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

Obnova televíznych a rozhlasových
produkčných štúdií

800 000,00

673 438,57

126 561,43

0,00

5 400 000,00

4 731 205,24

531 429,69

137 365,09

SPOLU

Čerpanie predmetného príspevku na uskutočnenie investičných účelových projektov
je plánované ukončiť v termíne v zmysle zmluvy do konca roku 2019.
Účelovo viazané investičné projekty ZsŠ rok 2018
V roku 2018 začalo čerpanie a realizácia účelových investičných projektov viazaných na
Dodatok č. 1 MK -71/2017/M na rok 2018 v znení Dodatku č. 1A MK – 42/2018/M na rok
2018 a Dodatku č. 1B MK – 91/2018/M na rok 2018 k Zmluve č. MK – 57/2017/M o zabezpečení rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022.
V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2018
na nasledujúce investičné akcie (v celkovej výške 1 977 976,63 EUR) nasledovne:
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Súhrnná tabuľka – čerpanie v (eur)
Názov investičného účelového projektu

Príspevok
štátu v eur

Čerpanie
v roku 2017

Zostatok

Televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS

273 760,00

272 941,92

818,08

Televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS

135 566,00

134 666,99

899,01

Mediálne systémy

174 000,00

136 006,14

37 993,86

IT Technológie

309 720,00

21 552,02

288 167,98

Obnova televíznych a rozhlasových štúdií

9 606 954,00

412 303,82

9 194 650,18

SPOLU

10 500 000,00

977 470,89

9 522 529,11

Čerpanie predmetného príspevku na uskutočnenie investičných účelových projektov
je plánované ukončiť v termíne v zmysle zmluvy do konca roku 2020.

Časť „C“
Špecifikácia záväzku Rozhlasu a televízie Slovenska
zabezpečiť vysielanie do zahraničia
V zmysle časti „C“ zabezpečiť vysielanie do zahraničia v rozsahu dohodnutom v dodatku.
Vyúčtovanie nákladov na zabezpečenie vysielania kultúrnych a informačných programov do zahraničia za rok 2017 je nasledovné:
Skutočné
náklady (v €)
náklady

Náklady

Príspevok
štátu

Príspevok
RTVS

Spotreba materiálu

6 095,02

6 095,02

0,00

Spotreba elektrickej energie

54 389,31

54 389,31

0,00

Spotreba vody

688,81

688,81

0,00

Spotreba tepla

50 162,32

50 162,32

0,00

Cestovné

5 817,35

5 817,35

0,00

Reprezentácia

6 053,24

6 053,24

0,00

Ostatné služby

273 335,44

215 323,39

58 012,05

náklady na vysielacie služby

20 674,80

20 674,80

0,00

poplatky ochranným zväzom

28 144,64

28 144,64

0,00

v tom:

honorárové náklady

12 897,05

12 897,05

0,00

poplatky za satelit

100 027,07

100 027,07

0,00

poplatky na web a internet

12 235,56

12 235,56

0,00

správa nehnuteľnosti

40 983,34

10 983,34

30 000,00

ochrana objektov

29 915,75

1 903,70

28 012,05

poštovné

2 613,55

2 613,55

0,00

telefón

3 745,19

3 745,19

0,00

poplatky za agentúrne spravodajstvo

4 635,36

4 635,36

0,00

677,12

677,12

0,00

16 786,01

16 786,01

0,00

654 986,80

654 986,80

0,00

1 101,00

1 101,00

0,00

stočné
ďalšie náklady na služby
(inštalácia softvéru, účastnícke poplatky a iné)
Mzdy a zákonné soc. poistenie
Iné osobné náklady
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Doplnkové dôch. sporenie

0,00

0,00

0,00

Zákonné sociálne náklady

5 308,39

5 308,39

0,00

74,37

74,37

0,00

1 058 012,05

1 000 000,00

58 012,05

Ostatné náklady
Náklady spolu

Celkové čerpanie príspevku na zabezpečenie vysielania kultúrnych a informačných
programov do zahraničia za rok 2018 bolo v plnej výške 1 000 000,00 EUR.

X.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Od skončenia účtovného obdobia (od 1.1.2019) až do dňa zostavenia účtovnej závierky
resp. vypracovania Výročnej správy za rok 2018 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by
významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva a výsledok hospodárenia RTVS k 31. decembru 2018 a za rok vtedy končiaci.

XI.

RIZIKÁ A NEISTOTY V HOSPODÁRENÍ

Z hľadiska možných rizík a neistôt, ktorým je účtovná jednotka vystavená, je potrebné
upozorniť na súdne spory.
Napriek skutočnosti, že sa v roku 2018 podarilo ukončiť viac pasívnych súdnych sporov,
než pribudlo nových takýchto sporov, RTVS naďalej vystupuje vo viacerých pasívnych
súdnych sporoch, na ktoré sú v rámci účtovníctva vytvárané dlhodobé ostatné rezervy.
K 31. decembru 2018 predstavovali tieto rezervy sumu 12 540 331,85 €. Aj keď v medziročnom porovnaní výška rezerv poklesla o približne 1,846 mil. €, stále ide o významnú čiastku, ktorá môže v budúcnosti ohroziť finančnú stabilitu RTVS. Medzi najvýznamnejšie
súdne spory patrí spor so spoločnosťou CAUSAL, s.r.o. (pôvodne Omega plus, spol. s r.o.),
na ktorý je vytvorená rezerva vo výške 9 000 000 €, spor so spoločnosťou FILM AGENCY
s.r.o. (pôvodné obchodné meno JAKUBISKO FILM Slovakia, s.r.o.) a spol. s výškou rezervy
1 012 441,60 € a spor so spoločnosťou PSMA, s.r.o., s výškou rezervy 650 000 €.
Nasledujúca tabuľka vyjadruje štruktúru dlhodobých rezerv súvisiacich so súdnymi
spormi v eurách:
druh právneho sporu
obchodnoprávne spory

vyčíslená rezerva
11 674 212,85

spory o ochranu osobnosti

520 700

pracovnoprávne spory

331 800

preskúmanie správnych rozhodnutí
spolu súdne spory

13 619
12 540 331,85

Najvýznamnejším súdnym sporom je spor so spoločnosťou CAUSAL, s.r.o. (predtým
OMEGA), na ktorý je vytvorená rezerva vo výške 9 000 000,- €. Tento súdny spor vznikol v roku 2002. V súdnom spore bolo predložených viacero znaleckých posudkov, ktoré
mali preukazovať výšku škody. Súd prvej inštancie rozhodol v októbri 2017 tak, že uložil
RTVS povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2 435 602,10 € spolu s úrokom z omeškania vo
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výške 12 % od 25.07.2002 a v zvyšnej časti (žalovaná suma 390 982,78 €) žalobu zamietol. RTVS podala voči tomuto rozsudku v zákonnej lehote odvolanie, o ktorom bude rozhodovať súd druhej inštancie.
V súdnom spore FILM AGENCY s.r.o., Juraj Jakubisko a JAKUBISKO FILM s.r.o. c/a RTVS
o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy požaduje žalobca v 1. rade zaplatenie
1 213 496 €, žalobca v 2. rade 50 000 € a žalobca v 3. rade 1 267 608 €. Žalobcovia podľa svojho tvrdenia opierajú uplatnený nárok o neoprávnené vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho diela Báthory a jej následné neoprávnené šírenie prostredníctvom
internetu, ku ktorému malo dôjsť v roku 2008. RTVS poprela uplatnený nárok žalobcov
v celom rozsahu. V decembri 2018 súd prvej inštancie žalobu zamietol. Žalobcovia sa voči
tomuto rozsudku obvolali, súdne konanie bude preto pokračovať na odvolacom súde.
K významným súdnym sporom patrí aj spor RTVS c/a PSMA, spol. s r. o., o zaplatenie
2 308 094,33 € s príslušenstvom. RTVS sa v tomto spore domáha od žalovaného zaplatenia pohľadávky za odvysielanú reklamu. Žalovaný si v rámci tohto konania vzájomným návrhom uplatnil voči RTVS nárok na zaplatenie provízie za bártrové obchody.
Súd prvej inštancie rozsudkom z apríla 2017 žalobu zamietol a zaviazal RTVS na úhradu
sumy 212 592,78 € s príslušenstvom v prospech žalovaného. Voči tomuto rozsudku RTVS
podala odvolanie, o ktorom bude rozhodovať odvolací súd.
RTVS ako žalovaná strana vystupuje aj v spore s pánom Tiborom Franklom. Predmetom
tohto sporu je určenie vlastníckeho práva k pozemkom bývalých pozemkovoknižných
parciel v dôsledku stavby budovy Slovenského rozhlasu. RTVS navrhla žalobu v celom
rozsahu zamietnuť. Ak by súd priznal vlastnícke právo k pozemkom žalobcovi, nemožno vylúčiť uplatnenie ďalších nárokov do budúcna (napr. nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, odplata za užívanie pozemkov). Vo veci bol v novembri 2011 vydaný
prvostupňový rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v celom rozsahu. Zo strany žalobcu bolo voči tomuto rozsudku podané odvolanie, o ktorom odvolací súd zatiaľ nerozhodol. V roku 2016 bolo konanie prerušené z dôvodu dedičského konania po žalobcovi.

XII. ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI
DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ RTVS ZA ROK 2018
Verejnoprávna inštitúcia RTVS mala k 31.12.2018 podiel v troch dcérskych spoločnostiach. V dcérskej spoločnosti Media RTVS, s.r.o., je RTVS 100 % vlastníkom a v spoločnosti PMT, s.r.o., je RTVS 27,3 % vlastníkom. V spoločnosti ROCK FM RADIO a.s. je RTVS
50,72 % vlastníkom.
Činnosť k 31.12.2018 vykazujú dcérske spoločnosti Media RTVS, s.r.o., a PMT, s.r.o., Spoločnosť ROCK FM RADIO a.s. je v likvidácii.
Media RTVS, s.r.o.
Media RTVS, s.r.o., k 31.12.2018 hospodárila so ziskom vo výške 153 925 €. Zisk vznikol predovšetkým v dôsledku úspešného predaja reklamy významných programov RTVS. Vlastné
imanie dcérskej spoločnosti k 31.12.2018 predstavovalo hodnotu vo výške 426 361 €. Záväzky
spoločnosti Media RTVS, s.r.o., dosiahli k sledovanému obdobiu výšku 1 650 492 €, na ktorej
sa najvýraznejšou mierou podieľajú záväzky z obchodného styku (1 497 726 €). Ide predovšetkým o záväzky voči RTVS. Výška celkových záväzkov je krytá výškou obežného majetku,
ktorý bol k 31.12.2018 vo výške 2 074 950 € (najpodstatnejšiu časť tvoria krátkodobé pohľadávky v sume 1 210 809 € a finančný majetok vo výške 858 069 €).
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Hlavnou činnosťou dcérskej spoločnosti bol v roku 2018 výhradný predaj reklamného
času RTVS, telenákupu, sponzoringu a ďalších foriem reklamných kampaní.
PMT, s.r.o.
PMT, s.r.o., v roku 2018 hospodárila so ziskom vo výške 25 885 €. Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2018 je vo výške 372 284 € a záväzky sú vo výške 174 632 €. Výška záväzkov je
krytá obežným majetkom, ktorého výška k 31.12.2018 predstavovala hodnotu 546 266 €.
Obežný majetok spoločnosti je tvorený predovšetkým krátkodobými pohľadávkami vo
výške 316 931 € a finančným majetkom vo výške 229 081 €.
Hlavnou činnosťou PMT, s.r.o., bolo v roku 2018 zabezpečovanie prieskumu sledovanosti
audiovizuálnych médií prostredníctvom monitorovacích technických zariadení umiestnením priamo u respondenta. Vzhľadom na potrebu údajov sledovanosti podiel RTVS
v spoločnosti zostal v roku 2018 nezmenený.
Výkazy ziskov a strát dcérskych spoločností Rozhlasu a televízie Slovenska k 31.12.2018
(vykazujúce činnosť)
v€
Med.RTVS
31.12.2018

Med.RTVS
31.12.2017

PMT
31.12.2018

PMT
31.12.2017

I. Tržby z predaja tovaru

0

0

0

0

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného
tovaru

0

0

0

0

Obchodná marža

0

0

0

0

9 175 907

7 729 594

1 858 049

1 901 348

II. Výroba
II.1 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

9 175 907

7 729 594

1 858 049

1 901 348

8 173 760

6 869 246

1 814 825

1 730 680

83 919

28 712

2 285

2 150

B.2. Služby

8 089 841

6 840 534

1 812 540

1 728 530

Pridaná hodnota

1 002 147

860 348

43 224

170 668

B. Výrobná spotreba
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok

C. Osobné náklady

790 415

817 860

9 843

4 953

583 480

579 577

7 033

3 496

200

3 600

0

0

196 309

199 994

2 475

1 230

10 426

34 689

335

227

726

1 791

4

39

E. Odpisy a opravné položky k DNM a DHM

1 832

3 232

0

0

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

1 666

0

0

0

0

0

0

0

C.1. Mzdové náklady
C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
C.3. Náklady na sociálne poistenie
C.4. Sociálne náklady
D. Dane a poplatky

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

1 150 002

7 775

0

0

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

1 150 666

8 235

139

30

210 176

37 005

33 238

165 646

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
X. Výnosové úroky

0

0

0

0

XI. Kurzové zisky

0

0

0

0

O. Kurzové straty

0

0

32

2

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti

0

0

0

0

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť

733

999

115

94

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-733

-999

-147

-96

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA ZA ROK 2018

299

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti
S.1. - splatná
S.2. - odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanením

209 443

36 006

33 091

165 550

55 518

9 927

7 206

34 739

55 518

9 927

7 206

34 739

0

0

0

0

153 925

26 079

25 885

130 811

Med.RTVS - Media RTVS, s.r.o., PMT - PMT, s.r.o.

Súvahy dcérskych spoločností Rozhlasu a televízie Slovenska k 31.12.2018 (vykazujúce
činnosť)
Med.RTVS
31.12.2018

Med.RTVS
31.12.2017

PMT
31.12.2018

PMT
31.12.2017

euro

euro

euro

euro

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK

0

1 832

0

0

1. Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 832

0

0

STRANA AKTÍV

Softvér
2. Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky

0

0

0

0

Samostatne hnuteľné veci a ich súbory

0

1 832

0

0

3. Finančné investície

0

0

0

0

B. OBEŽNÝ MAJETOK

2 074 950

2 068 356

546 266

512 988

417

417

0

0

1. Zásoby
Materiál

85

85

0

0

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

332

332

0

0

5 655

5 655

254

0

5 655

5 655

254

0

1 210 809

1 244 651

316 931

352 703

1 201 337

1 243 887

279 223

343 789

9 472

764

37 708

8 914

858 069

817 633

229 081

160 285

1 736

1 953

6 424

6 558

856 333

815 680

222 657

153 727

1 903

1 624

650

650

1 903

1 624

650

650

0

0

0

0

AKTÍVA CELKOM

2 076 853

2 071 812

546 916

513 638

STRANA PASÍV

Med.RTVS
31.12.2018

Med.RTVS
31.12.2017

PMT
31.12.2018

PMT
31.12.2017

euro

euro

euro

euro

2. Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku,iné pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
4. Finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

A. VLASTNÉ IMANIE

426 361

272 436

372 284

346 399

1. Základné imanie

275 000

275 000

15 338

15 338

Základné imanie

275 000

275 000

15 338

15 338

0

0

0

0

2. Kapitálové fondy

6 639

6 639

0

0

3. Fondy zo zisku

30 155

30 155

563

563

Zmena základného imania
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Zákonný rezervný fond
4. Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov

30 155

30 155

563

563

-39 358

-65 437

330 498

199 687

0

0

386 634

255 823

Nerozdelená strata minulých rokov

-39 358

-65 437

-56 136

-56 136

5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

153 925

26 079

25 885

130 811

1 650 492

1 799 376

174 632

167 239

19 875

13 598

92

0

B. ZÁVÄZKY
1. Rezervy zákonné
Rezervy zákonné
Ostatné krátkodobé rezervy
2. Dlhodobé záväzky
Sociálny fond
Odložený daňový záväzok

0

0

0

0

19 875

13 598

92

0

4 142

4 211

141

101

4 142

4 211

141

101

0

0

0

0

1 626 475

1 781 567

174 399

167 138

1 497 726

1 689 567

171 826

139 784

Nevyfakturované dodávky

0

0

0

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

0

0

1 094

542

43 517

43 460

853

549

Záväzky zo sociálneho poistenia

28 348

28 568

558

338

Daňové záväzky a dotácie

56 884

19 762

68

25 925

0

210

0

0

4. Krátkodobé finančné výpomoci

0

0

0

0

5. Bankové úvery

0

0

0

0

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

0

0

0

0

0

0

0

0

2 076 853

2 071 812

546 916

513 638

3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

Záväzky voči zamestnancom

Ostatné záväzky

Výdavky budúcich období
PASÍVA CELKOM

Med.RTVS - Media RTVS, s.r.o., PMT - PMT, s.r.o.

XIII. NADOBÚDANIE AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV
A OBCHODNÝCH PODIELOV
Rozhlas a televízia Slovenska eviduje k 31. decembru 2018 finančný majetok, ktorý tvoria
obchodné podiely v týchto spoločnostiach:
ROCK FM RADIO, a. s., v likvidácii, v obstarávacej cene 420 899 €, v ktorej mala RTVS
50,72 %-ný podiel. Nakoľko spoločnosť je v likvidácii, k finančnej investícii je vytvorená
100% opravná položka z predchádzajúcich účtovných období.
Media RTVS, s. r. o., so 100% podielom vo výške 275 000 €.
PMT, s.r.o. - RTVS mala k 31.12.2018 v spoločnosti vklad s obstarávacou cenou 9 666 €, čo
predstavuje 27,27 % podiel.
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XIV. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI RTVS
Aj v roku 2019 bude RTVS naďalej plniť všetky svoje povinnosti, ale bude upozorňovať
aj na fakt, že bez zmeny formy financovania nie je možné zabezpečiť dlhodobý rozvoj
a rast inštitúcie.
Ekonomika: Z hľadiska financovania očakávame, že ak nedôjde v nastávajúcom období
k legislatívnym úpravám, bude rozhodujúci zdroj príjmov (úhrady za služby verejnosti)
stagnovať. RTVS bude opätovne odkázaná na vývoj výšky druhého najvýznamnejšieho zdroja príjmov (zmluva so štátom), ktorého výška sa odvíja od štátneho rozpočtu
a jeho použitie je obmedzené. Nie je možné z neho financovať napríklad športové licencie, športovú výrobu ani akékoľvek formáty spravodajského zamerania. Tretí najvýznamnejší zdroj financovania (príjmy z reklamy) vzhľadom na legislatívu ako aj vývoj
na reklamnom trhu neumožňuje významný progres smerom do budúcna. Z dlhodobého
hľadiska je vyrovnané hospodárenie RTVS stále ťažšie dosiahnuteľné. Existuje reálny
predpoklad, že bez systémovej zmeny financovania nebude RTVS v dlhodobom horizonte schopná zabezpečiť finančnú stabilitu vzhľadom na svoje programové úlohy vyplývajúce zo zákona a nevyhnutnosť obnovy zastaraných technológií a nehnuteľností.
Ekonomický vývoj RTVS môžu negatívne ovplyvniť ekonomické riziká vyplývajúce
z otvorených súdnych sporov z minulých rokov. K 31.12.2018 predstavujú rezervy na súdne spory a správne konania sumu 12,54 mil.€. Neúspešné výsledky týchto súdnych sporov by mali na činnosť RTVS negatívny až devastujúci dopad.
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Príloha č. 1

Správa nezávislého audítora
a účtovná závierka za rok 2018
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Príloha č. 2

Uznesenie Rady RTVS č. 53/2019
k účtovnej závierke RTVS za rok 2018

Príloha č. 3

Stanovisko k výsledkom hospodárenia RTVS
v roku 2018
a Uznesenie Rady RTVS č. 54/2019 ku tomuto
stanovisku

Rada RTVS
Príloha č. 1 (k uzneseniu č. 54/2019)

Stanovisko Rady Rozhlasu a televízie Slovenska k výsledku hospodárenia
Rozhlasu a televízie Slovenska v roku 2018
Rada Rozhlasu a televízie Slovenska vo vzťahu k hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska
v roku 2018 konštatuje nasledovné:
Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2018 dňa 14. decembra 2017 uznesením
č. 141/2017. Schválený rozpočet na rok 2018 vychádzal z nasledujúcich záväzných
ukazovateľov: bežné výdavky RTVS vo výške 123 769 445 €, kapitálové výdavky RTVS vo výške
4 943 519 € a celkový prebytok RTVS vo výške 800 000 €.
Počas roka 2018 Rada RTVS schválila šesť zmien rozpočtu RTVS na rok 2018 – bežné výdavky
boli upravené na 129 544 857 €, kapitálové výdavky na 13 200 144 € a celkový rozpočtovaný
prebytok na 4 627 981 €
RTVS dosiahla v roku 2018 príjmy vo výške 147 518 014 € (vrátane príjmových finančných
operácií, t.j. finančných prostriedkov z predchádzajúcich období, ktoré mala RTVS na účtoch
a v pokladniciach k 1.1. 2018).
Plnenie rozpočtu príjmov RTVS bez finančných operácií predstavuje v roku 2018 127 353 880 €,
čo v percentuálnom vyjadrení vyjadruje 99,96 % plnenie rozpočtu.
Výdavky bez výdavkových finančných operácií boli realizované v sume 112 730 994 € (bežné
výdavky 110 823 296 € a kapitálové výdavky 1 907 698 €), čo predstavuje 78,97 % plnenie
rozpočtu.
RTVS z hľadiska plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu - čerpania príjmov a výdavkov
(v členení na bežné a kapitálové) vykazuje za rok 2018 celkový prebytok v sume 34 958 634 €.
Záväzný ukazovateľ rozpočtu RTVS
bežné výdavky
kapitálové výdavky
celkový prebytok

rozpočet 2018
129 544 857
13 200 144
4 627 981

skutočnosť 2018 plnenie rozpočtu v %
110 823 296
1 907 698
34 598 520

85,55
14,45
x

Z hľadiska plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu (bežné a kapitálové výdavky a celkový
prebytok RTVS) je možné skonštatovať nasledovné :
Bežné výdavky boli v roku 2018 splnené vo výške 110 823 296 €, čo predstavuje čerpanie
ročného rozpočtu na 85,55 % a kapitálové výdavky boli splnené v sume 1 907 698 €, čo
predstavuje čerpanie ročného rozpočtu na 14,45 %.
Nízke plnenie kapitálových výdavkov je spôsobené dĺžkou a komplikovanosťou procesov
verejného obstarávania. Napriek tomu, dosiahnuté nízke percento plnenia je výzvou pre

manažment RTVS na skvalitnenie procesov plánovania, prípravy a samotného procesu
jednotlivých verejných obstarávaní.
V rozpočte príjmov a výdavkov na rok 2018 má RTVS schválený celkový prebytok vo výške
4 627 981 € a schodok v metodike ESA 95 vo výške 15 347 653 €. V roku 2018 RTVS dosiahla
celkový prebytok vo výške 34 598 520 € a hospodárila s prebytkom v metodike ESA 95 vo výške
14 622 886 €. Výsledok zahŕňa aj presun čerpania výdavkov z roku 2018 do roku 2019.
Pozitívny výsledok hospodárenia RTVS vo vyhodnocovanom období bol dosiahnutý aj v
dôsledku efektívneho hospodárenia RTVS v rámci jednotlivých oblastí (réžia, výroba a
investície).
Vo vzťahu k hospodáreniu RTVS s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe Zmluvy so
štátom Rada RTVS konštatuje nasledovné:
Na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 - 2022 a
Dodatku č. 1 MK - 71/201/M na rok 2018 v znení Dodatku č. 1A MK - 42/2018/M na rok 2018
a Dodatku č. 1B MK - 91/2018/M na rok 2018 bol Rozhlasu a televízii Slovenska poskytnutý
a následne použitý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu nasledovne:

Celková výška príspevku štátu v eurách

35 228 310

z toho príspevok na realizáciu programového záväzku
v oblasti rozhlasového vysielania
z toho príspevok na realizáciu programového záväzku
v oblasti televízneho vysielania
z toho príspevok na uskutočnenie účelových investičných
projektov

21 028 310

z toho príspevok na zabezpečenie vysielania do zahraničia

1 000 000

2 700 000

10 500 000

Plnenie oblasti osobitného záujmu štátu pre rok 2018 bolo realizované v zmysle podmienok
príslušného dodatku zmluvy.
Ad 1.)
V zmysle časti „A1“ realizovať programový záväzok v oblasti rozhlasového vysielania, ktorého
obsahom je uskutočnenie nových pôvodných rozhlasových programov vo verejnom záujme
v dodatku dohodnutom rozsahu, SRo vyrobil 15 327 samostatných nových pôvodných
rozhlasových programov vo verejnom záujme s celkovou minutážou 527 387,10 minút.
Z celkového počtu vyrobených programov bolo prvýkrát terestriálne odvysielaných
v príslušných programových službách SRo v roku 2018 celkom 15 302 programov, zvyšok
v počte 25 programov bude odvysielaných v roku 2019.
Celkové čerpanie príspevku na uskutočnenie nových pôvodných rozhlasových programov vo
verejnom záujme bolo v plnej výške 2 700 000,00 EUR.

Ad 2.)
V zmysle časti „A2“ realizovať programový záväzok v oblasti televízneho vysielania, ktorého
obsahom je uskutočnenie nových pôvodných televíznych programov vo verejnom záujme
v dodatku dohodnutom rozsahu, vyrobila STV 2 050 samostatných nových pôvodných
televíznych programov vo verejnom záujme s celkovou minutážou 80 952,40 minút.
Z celkového počtu vyrobených programov bolo prvýkrát terestriálne odvysielaných
v programových službách Jednotky a Dvojky v roku 2018 celkom 1 805 programov, zvyšok
v počte 245 programov bude odvysielaných v roku 2019/2020 a v prípade kinematografických
diel najneskôr do konca roku 2023.
Celkové čerpanie príspevku na uskutočnenie nových pôvodných televíznych programov vo
verejnom záujme bolo v plnej výške 21 028 310,00 EUR.
Ad 3.)
V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky viazané na zmluvu so štátom na rok 2018 na
nasledujúce investičné akcie (v celkovej výške 1 349 968,41 EUR) nasledovne:

Súhrnná tabuľka – čerpanie v (eur)
Názov investičného účelového
projektu
Televízna a rozhlasová štúdiová
technika RTVS
Televízna a rozhlasová prenosová
technika RTVS

Príspevok štátu v
eur

Čerpanie
v roku 2018

Zostatok

273 760,00

272 941,92

818,08

135 566,00

134 666,99

899,01

Mediálne systémy

174 000,00

136 006,14

37 993,86

IT Technológie
Obnova televíznych a rozhlasových
štúdií

309 720,00

21 552,02

288 167,98

9 606 954,00

784 801,34

8 882 152,66

10 500 000,00

1 349 968,41

9 150 031,59

SPOLU

Čerpanie predmetného príspevku na uskutočnenie investičných účelových projektov je
plánované ukončiť v termíne v zmysle zmluvy do konca roku 2020.
Ad 4.)
V zmysle časti „C“ zabezpečiť vysielanie do zahraničia v rozsahu dohodnutom v dodatku.
Vyúčtovanie nákladov na zabezpečenie vysielania kultúrnych a informačných programov do
zahraničia za rok 2018 je nasledovné:
Celkové čerpanie príspevku na zabezpečenie vysielania kultúrnych a informačných programov
do zahraničia za rok 2018 bolo v plnej výške 1 000 000,00 EUR.

Príloha č. 4

Vyhodnotenie vysielania televíznych
a rozhlasových
programových služieb RTVS za rok 2018
a Uznesenie Rady RTVS č. 55/2019 ku tomuto
vyhodnoteniu

Rada RTVS
Príloha č. 2 (k uzneseniu č. 55/2019)

Vyhodnotenie vysielania televíznych a rozhlasových programových služieb
Rozhlasu a televízie Slovenska Radou RTVS za rok 2018
V zmysle Zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska predkladá Rada RTVS
Výboru pre kultúru a média NR SR svoje vyhodnotenie vysielania televíznych a rozhlasových
služieb RTVS v roku 2018. Na svojich zasadnutiach sa rada pravidelne počas celého roku
zaoberala plnením programových úloh RTVS, dodržiavaním zákonom stanovených
ukazovateľov, tendenciami a zmenami v televíznom i rozhlasovom vysielaní. Mimoriadnu
pozornosť venovala napĺňaniu obsahu Zmluvy so štátom, ktorá najvýraznejšie vplýva na
koncipovanie obsahu vysielania. V roku 2018 boli prioritami vo vysielaní v jednotlivých
programových štruktúrach :
1. 100. výročie prijatia Martinskej deklarácie a vzniku Československa
2. 50. výročie augustovej okupácie Československa v roku 1968
3. Mediálne pokrytie volieb do orgánov samosprávy
4. Zabezpečenie prenosov a štúdií významných športových udalostí (MS vo futbale a zimných
OH)
Tieto priority našli podľa názoru členov Rady RTVS vo vysielaní adekvátny priestor a ich
napĺňanie nebolo iba formálnou úlohou, ale stalo sa podnetom na vytvorenie viacerých
atraktívnych programových počinov.
Na svojich zasadnutiach sa Rada RTVS venovala programovým otázkam systematicky,
preto hodnotenie plnenia programových cieľov je akousi sumarizáciou celoročného pohľadu
rady na rozhlasové a televízne vysielanie RTVS. Premietli sa doň i viaceré výhrady a podnety,
ktoré odzneli počas rokovaní v priebehu roku 2018. Vcelku možno konštatovať, že Rada RTVS
hodnotila programovú úroveň rozhlasového a televízneho vysielania zväčša pozitívne a
oceňovala vysielaciu štruktúru v jednotlivých obdobiach.
Rozhlas a televízia Slovenska ako vysielateľ zo zákona má povinnosti vo vzťahu k
vysielaniu televíznych a rozhlasových programových služieb, ktoré mu vyplývajú zo zákona č.
532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov a povinnosti
vyplývajúce zo 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:
VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ VO VYSIELANÍ RTVS
Rada RTVS na základe predložených informácií o odvysielanom programe konštatuje,
že Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018 plnil svojím vysielaním povinnosti vysielateľa
verejnej služby definované v zákone č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, v
zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

ROZHLASOVÉ PROGRAMOVÉ SLUŽBY
RÁDIO SLOVENSKO
Rádio Slovensko malo na mediálnom trhu aj v roku 2018 stabilnú pozíciu. Celoročne
ponúkalo aktuálny, bohatý a bezkonkurenčný infoservis doplnený kvalitným slovom. Prioritou
jeho programu bolo aktuálne domáce a zahraničné spravodajstvo, informácie o doprave,
počasí, a tiež informácie z oblasti športu, vedy, vzdelávania a kultúry. Obohatilo ho zavedenie
osvedčených relácií Pozor, zákruta! a Kontakty v prúdovom vysielaní. Primeraný priestor
dostali v rôznych vysielacích časoch a reláciách okrúhle výročia udalostí v osmičkových rokoch
(1948, 1988, 1968, 1938, 1918). Dlhodobo si vysoký záujem udržiava aj Nočná pyramída so
zaujímavými hosťami naživo v štúdiu. Tento trend je vhodné uplatniť aj v iných vysielacích
časoch. Určite by to prispelo k zatraktívneniu programu.
Pozitívne sú prijímané programy na podporu domácej hudobnej tvorby. Rádio
Slovensko ponúklo v uplynulom roku množstvo koncertov vážnej hudby (tu treba spomenúť aj
zvýšenú aktivitu SOSR), no rovnako tak vyvíja aktivity na podporu slovenskej populárnej hudby.
V prípade vydania nových albumov či singlov prichádzajú slovenskí interpreti naživo do štúdia
na krátke rozhovory, čo zatraktívňuje vysielanie.
Dlhodobým problémom je aj pomerne úzky okruh redaktorov a moderátorov
v publicistických diskusných reláciách. Rada im neraz vyčítala jednostrannosť v informovaní a
zaangažovanosť voči jednému názorovému prúdu. V publicistike (nie len rozhlasovej, ale
i televíznej) absentuje širšie názorové spektrum respondentov. V oblasti
rozhlasovej
publicistiky by preto rada uvítala vývoj nových formátov a rozšírenie redaktorského a
moderátorského zázemia.
RÁDIO REGINA
Vysielanie Rádia Regina dlhodobo spĺňa požiadavky, kladené na túto programovú službu. Od
apríla v rámci spravodajských blokov začalo celoplošne vysielať ranný a poludňajší Rádiožurnál.
Podvečerné Žurnály Rádia Regina sa naďalej vysielajú celoplošne tak, že štúdiá sa pri ich
príprave striedajú. Zatiaľ sa nepodarilo naplniť zámer vysielať ich denne pre ten-ktorý kraj
z príslušného štúdia.
V ostatných vysielacích časoch program Rádia Regina ponúka rôznorodé témy,
spracovaním určené cieľovej skupine poslucháča na vidieku vo veku nad 50 rokov. Okrem
pravidelných rubrík, prispôsobených jednotlivým obdobiam roka, hodno spomenúť už tradičné
prenosy z letných folklórnych festivalov, ale aj špeciálne letné seriály a rubriky zamerané na
voľný čas, spoznávanie Slovenska, tipy na výlety a pod.
Pri príležitosti štátnych sviatkov, cirkevných sviatkov i ďalších spoločensky významných
dní vo vysielaní nechýbali diskusie i rozhlasové hry, resp. fíčre s príslušnou tematikou. Rádio
Regina sa profiluje ako rodinné rádio, preto tu majú zastúpenie aj rozprávky a rozhlasové hry
pre celú rodinu.

RÁDIO DEVÍN
Rádio Devín je jedinečná služba v rozhlasovom éteri. Kultúrna stanica ponúkajúca široké
spektrum kultúrnych, umeleckých vzdelávacích a publicistických relácií. Vysielanie Rádia Devín
sa v roku 2018 nieslo v znamení významných zmien programovej a vysielacej štruktúry
a z hľadiska dramaturgie ho rámcovali najmä podujatia a programy, venované okrúhlym
výročiam osmičkových rokov. Celkovo päť podujatí pod názvom „Osmičková pyramída“ ponúklo
prezentáciu tematických filmov, diskusií či výstav a znamenalo pre návštevníkov budovy
Slovenského rozhlasu ako aj poslucháčov dôstojné pripomenutie si míľnikov slovenskej histórie.
Skladbu tematicky súvisiacich programov doplnili premiéry rozhlasových hier, fíčrov
a dokumentárnych cyklov Historia magistra vitae a premiérového formátu „Po stopách
pamäti“.
Od februára začalo Rádio Devín pripravovať vlastné „Kultúrne správy“, ktoré sa stretli
u poslucháčov ale i u odbornej verejnosti s významným pozitívnym ohlasom. Stali sa súčasťou
prúdového vysielania, ktorého časová dotácia sa zvýšila o jednu hodinu na súčasných päť hodín.
Zároveň došlo k premenovaniu popoludňajšieho prúdu „Ars rádio“ na „Ladenie“, čím sa
názvoslovím prepojilo s Ranným ladením. Významnou zmenou bolo preloženie hudobného
formátu o aktualitách zo sveta vážnej hudby „Ars musica“ do dopoludňajšieho času vysielania,
čím sa vyšlo v ústrety najmä profesionálnym hudobníkom a učiteľom ZUŠ, ktorých práca začína
v popoludňajších hodinách.
Štruktúru denného vysielania okrem prúdu dopĺňali ďalšie formáty, pripravované v gescii
Odboru vlastnej tvorby a Odboru hudby a špecializovaných programov, ako napr. hodinovka
o literatúre „Ars litera“ či populárna popoludňajšia „Hudobná skladačka“. Priestor dostávala aj
pravidelná relácia „Jazz“ a obľúbené „Čítanie na pokračovanie“.
Za povšimnutie stojí vytvorenie nového vysielacieho času pre rozhlasovú hru v stredu
večer a pravidelné reprízovanie aktuálnych premiér rozhlasových hier, čo sa v minulosti nedialo.
To všetko, spojené s navýšením počtu premiér rozhlasových hier, predstavuje významnú
podporu tohto kráľovského rozhlasového žánru vo vysielaní Rádia Devín. Vo večernom vysielaní
dostávali priestor okrem spomínaných rozhlasových hier aj diskusné programy, klasická,
symfonická, folková, jazzová hudba ale aj nová slovenská a experimentálna hudba. Hudobní
redaktori si však všímali aj alternatívnu, elektroakustickú hudbu, word music a folklór. Operné
Rádio Devín aj naďalej ponúkalo prostredníctvom EBU priame prenosy zo slávnych operných
domov ako Metropolitná opera v New Yorku, Viedenská štátna opera či Covent Garden.
V štruktúre hudobného vysielania však svojimi nahrávkami a priamymi prenosmi koncertov
dominoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Vysielanie Rádia Devín z veľkej časti
pozostáva z programov pripravených odborom vlastnej tvorby a odborom hudby a
špecializovaných programov.
Odbor vlastnej tvorby, ktorý významne participoval na vysielaní Rádia Devín, doplnil
paletu už spomínaných programov o fíčre, rozprávky či publicistické relácie, mapujúce oblasti

poézie, prózy, literatúry faktu. Priestor dostávali aj duchovne zamerané relácie. Počas
veľkonočných sviatkov, adventu a vianočných sviatkov sa náplň relácií zmenila adekvátne k
sviatočnému obdobiu. Zároveň sa vyrábali špeciálne relácie pre Rádio Devín i Rádio Regina. V
lete popri prázdninovom reprízovom móde poslucháčom pripravilo premiéry programov na
odľahčené témy. Po letnej vysielacej štruktúre, ktorá obsahovala špeciálne formáty, ale aj
oddychový, reprízový čas sa všetky relácie vrátili do plánovaného premiérového režimu.
Rezervy však možno badať v prejave niektorých moderátorov, čo je žiadúce
v budúcnosti zlepšiť. Spomínané zmeny vo vysielacej a programovej štruktúre Rádia Devín
priniesli ovocie vo forme zvýšenia počúvanosti, čo v prípade špecifického vysielania Rádia
Devín, ktoré primárne nesleduje čísla počúvanosti, treba oceniť.
RÁDIO JUNIOR
Táto programová služba zameraná na deti počas roku 2018 prešla niekoľkými zmenami.
Najdôležitejšia bola nová zvuková grafika: nové zvučky upozorňujúce malých poslucháčov na
charakter jednotlivých relácií. Jedna z najúspešnejších relácií tejto programovej služby Čo by
bolo keby… sa predĺžila z 30 na 60 minút a v premiérovom vysielaní prešla na Reginu, repríza
ostala na Juniore. Programová štruktúra sa nezmenila: rozprávky, detská publicistika,
dobrodružné hry, čítanie na pokračovanie ako aj hudba určená deťom sú zaradené do
tematických týždňov počas celého roka. Rádio Junior sa podieľalo na organizácii festivalu
Zázračný oriešok a redaktorky sa zúčastnili bienále Medzinárodného festivalu rozhlasových
hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo.
RÁDIO LITERA
Rádio Litera je 24 hodinová digitálna programová služba, relácie ktorej sú pripravované v
tematických týždňoch. Tento program hojne využíva bohatý zvukový archív Slovenského
rozhlasu, pomocou ktorého sa oživuje dielo významných rozhlasových tvorcov. Jednotlivé
tematické cykly sú venované napr. historickým udalostiam, výročiam, jubileám spisovateľov,
vedcov a umelcov, ale aj medziľudským vzťahom a hodnotám ľudskej tvorivosti. Rádio Litera v
roku 2018 mesačne pripravila polhodinovú literárnu premiéru alebo umelecké pásmo o
slovenských alebo zahraničných spisovateľoch a ich dielach.
RÁDIO PYRAMÍDA
Aj Rádio Pyramída počas celého minulého roka sa venovala tzv. osmičkám, významným
výročiam v histórii Československa v piatich tematických blokoch: v publicistike, v rozhlasových
hrách a v spracovaných literárnych dielach, v zábavných reláciách, vo výbere klasickej hudby a
vo výbere folklóru a populárnej hudby. V prvom polroku dominovalo výročie komunistického
prevratu vo februári 1948: vývoj československej spoločnosti pred touto udalosťou a po nej,
represie a oslavy režimu v hudbe a v literatúre. V druhom polroku sa sústredilo najmä na 100

výročie vzniku Československa, pôsobenie československých légii v I. svetovej vojne, život a
dielo M.R.Štefánika, T.G.Masaryka, spomienky a ich zobrazenie v literárnych dielach.
RÁDIO FM
Rádio_FM vzhľadom na svoju programovú štruktúru i hudobnú skladbu predstavuje
jedinečnú programovú službu v slovenskom éteri. Pre jeho budúcnosť je nevyhnutné
podporovať hudobné i nehudobné tematické relácie, ktoré dokážu pritiahnuť k počúvaniu rôzne
komunity poslucháčov.
Programová štruktúra Rádia_FM zostáva nezmenená. Jeho programová výnimočnosť
spočíva predovšetkým v objavovaní novej a kvalitnej hudby s veľkým dôrazom na slovenskú
produkciu. Práve slovenskej hudby sa týka jediná programová zmena a to zaradenie programu
100% FM do programovej štruktúry špeciál, ktorého náplň tvorí výhradne domáca slovenská
hudobná produkcia. Rádio FM si uvedomovalo dôležitosť vzájomnej interakcie s poslucháčmi a
tak odštartovalo svoju novú aktivitu sériu podujatí Rádio_FM NIGHT. Rádio_FM vyslalo projekt
ISAMA ZING na festival EUROSONIC 2019 (január). Bola to doposiaľ najväčšia prezentácia
slovenskej a českej hudby v zahraničí a v histórií oboch krajín.
Večerné programy typu Živé mesto_FM (2-hodinový program venovaný témam
a hosťom, ktorí rozumejú pulzu mesta a verejnému priestoru), Triaška & Čejka_FM (2hodinovka zameraná na vizuálne umenie), Chrobák v hlave_FM (2-hodinový diskusný program
o spoločenských fenoménoch) či Pena dní_FM (2-hodinovka predovšetkým o knihách), ktoré
dokonale reprezentujú verejnoprávny rozmer RTVS a poslucháčom ponúkajú jedinečný
obsahový materiál, prešli v roku 2018 niektorými zmenami a v súčasnosti sú nastavené tak, aby
oslovili aj úplne nových poslucháčov. To isté platí o večerných hudobných špeciáloch, ktoré
vzhľadom na žánrovú pestrosť (metalový Headbanger_FM, experimentálny Mental_FM, Hudba
sveta_FM či hip hopový Bez pózy_FM) majú potenciál osloviť ďalších (nových) poslucháčov.
Rádio_FM vzhľadom na svoju programovú štruktúru a hudobné nastavenie zastáva na
slovenskom rozhlasovom trhu jedinečnú pozíciu, organizuje množstvo vlastných úspešných akcií
(Radio_Head Awards, Rádio_FM Night, vlastné vysielanie z festivalov Pohoda a Grape atď.)
a oslovuje výraznú cieľovú skupinu.
Napriek tomu akákoľvek podpora vysielania i akcií Rádia_FM zostáva predovšetkým
internou záležitosťou tejto programovej služby. Do budúcna je preto vhodné posilniť znalosť
značky Rádia_FM. Počúvanosť Rádia_FM je aktuálne stabilizovaná, bez marketingovej
podpory sa na vyššiu úroveň nedostane.
NÁRODNOSTNÉ VYSIELANIE - RÁDIO PATRIA
Sekciu národnostného vysielania tvorí rozhlasové a televízne vysielanie. Rozhlasové
vysielanie Rádio Patria zastrešuje Redakciu maďarského vysielania a Redakciu národnostného
vysielania v Košiciach. Povinnosťou národnostného vysielania je poskytnúť v éteri priestor

národnostným menšinám v ich materinskom jazyku na informovanie o živote týchto
spoločenstiev. Zároveň usmerniť vnímanie týchto národností väčšinovým obyvateľstvom ako
plnohodnotných občanov a spolutvorcov všetkých hodnôt.
Maďarské vysielanie: rok 2018 sa môže posudzovať ako najúspešnejšie obdobie
posledných rokov tohto vysielania kvôli stabilizovanej programovej štruktúre, nárastu
poslucháčov a faktu, že sa stalo plnohodnotným, primárnym rádiom pre vyše 100 000
pravidelných poslucháčov.
Denné 12-hodinové prúdové vysielanie tvoria ranné,
predpoludňajšie a popoludňajšie bloky zamerané na aktuálne spravodajstvo, publicistiku,
kultúru, umenie, životný štýl, domácu a zahraničnú politiku, spoločenský život atď. Na poludnie
a na záver vysielania je spravodajská relácia Kronika, ktorá je súhrnom najdôležitejších udalostí
dňa. Víkendové programy tvoria analytické relácie z oblasti školstva, umenia, celospoločenských
problémov, domácej a zahraničnej politiky, zo života mladých ľudí atď. Moderované hudobné
relácie sú monotematické, zostavené z oblasti vážnej hudby, jazzu, folklórnej hudby . V roku
2018 sa oslavovalo 90. výročie vysielania Československého rozhlasu v maďarskej reči. Z tejto
príležitosti bolo zaradených do vysielania 52 rozhlasových hier, publicistických relácií a
rozhovorov spred niekoľkých desaťročí, zachovaných v archíve Slovenského rozhlasu. V októbri
Maď.vysielanie pripravilo a odvysielalo veľkolepý galaprogram najlepších reprezentantov maď.
kultúry na Slovensku v oblasti hudobných kapiel, sólistov a hercov .
Redakcia národnostného vysielania Košice : V roku 2018 sa zrodili výsledky
dvojročného budovania stabilnej programovej štruktúry v tomto vysielaní, a značne narástla
počúvanosť relácií v cieľových skupinách. Rádionoviny v rusínskej, ukrajinskej a rómskej reči sa
stali aktuálnymi spravodajsko-publicistickými reláciami. Ďalej klasický regionálny rusínsky
reportážny program Zvony nad krajinou a Rómske slovo sa pripravujú v tejto redakcii. Okrem
spomenutých pravidelných relácií sa pripravili v spolupráci s Fondom pre podporu kultúry
národnostných menšín špeciálne slovné relácie a 4 kvalitné koncerty rusínskeho a rómskeho
folklóru. Dôležitý pokrok nastal v odbornej výchove externých spolupracovníkov: do rómskeho
vysielania pribudlo päť externistov vyškolených počas roku 2018 v Škole žuarnalistiky.
Ukrajinské vysielanie vyžaduje špecifický prístup aj vzhľadom na klesajúci počet tejto menšiny,
pričom do vysielania prichádzajú živé a aktuálne témy v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou a
zapájaním sa Ukrajiny do európskych štruktúr.

TELEVÍZNE PROGRAMOVÉ SLUŽBY
PROGRAMOVÁ SLUŽBA JEDNOTKA
Aj v roku 2018 pokračovala programová služba Jednotka v charaktere a tendenciách,
nastavených v predchádzajúcich obdobiach. Orientovala sa najmä na väčšinového diváka
a ponúkala univerzálnu programovú skladbu s čo najširšou diverzitou jednotlivých
programových typov. V konkurencii diváckej priazne s komerčnými vysielateľmi si dokázala,
i napriek dominancii programov verejnoprávneho charakteru, udržať stabilné miesto a neraz
bola na trhu v sledovanosti jednotkou. Do značnej miery k tomu prispel i osobitý typ programov
(napr. vianočné vysielanie pôvodných filmových rozprávok, mimoriadne športové a kultúrnospoločenské udalosti a pod.). V programovej skladbe sa Jednotka zastabilizovala, jednotlivé
štruktúrne okná (s výnimkou mimoriadnych časov – Vianoce, Veľká noc a pod.) pomerne
konzekventne zachovávajú svoj charakter a vytvorili predpoklad diváckeho návyku. V akvizičnej
filmovej politike ponúkla diela s dôrazom na kvalitu s vysokým podielom európskej produkcie,
uviedla značný počet slovenských filmov, na ktorých sa RTVS podieľala ako koprodukčný
partner, ponúkla širokú paletu zábavných programov. Do jej vysielania sa premietli všetky
priority roku 2018. Programové portfólio bolo väčšinovo zastúpené programami vo verejnom
záujme. Zaznamenali sme síce marginálny pokles sledovanosti, tieto výkyvy však nie sú
signifikantné pre charakter vysielania, súvisia najmä so spoločenskými udalosťami, športovými
eventmi a pod., ale aj s programovou ponukou iných televízií. Vo vysielaní sa na Jednotke
objavilo množstvo atraktívnych programov, s dominanciou zábavných formátov Zem spieva II.,
Kandráčovci, OTO, ale aj pôvodného detektívneho seriálu Inšpektor Max, filmami Dubček
a Vianočné želanie z produkcie RTVS, televíznymi premiérami filmov, na ktorých participovala
RTVS ako koprodukčný partner.
Z pohľadu zákonom stanoveného podielu programov vo verejnom záujme splnila RTVS
na okruhu Jednotka všetky ukazovatele. Vcelku možno konštatovať, že nastavenie vysielacej
štruktúry a tendencie k upevňovaniu alternatívnej programovej skladby smerom ku
komerčným médiám i k diferencovaniu od vysielania Dvojky vníma Rada RTVS pozitívne.
PROGRAMOVÁ SLUŽBA DVOJKA
Programové ciele Dvojky sa sústredili na vytvorenie pevných časových osí vo vysielaní a
na zvyšovanie kvality pre náročného a špecifického diváka jednak kvalitným premiérovým
obsahom z vlastnej dielne RTVS, ale i kvalitným výberom európskej a nezávislej tvorby v súlade
s požiadavkami verejného záujmu. V priebehu
dňa
prevažovali dokumenty a najmä
publicistické programy občianskeho zamerania, kontaktné poradenské relácie, ktoré majú
vzdelávací a osvetový charakter. Treba oceniť aj priestor samostatného trojbloku pre deti. Vo
večernom vysielaní je Dvojka orientovaná na kvalitný dokument, filmy či seriály s náročnejšou
dramaturgiou a programy s hlbším posolstvom. Treba vysoko ohodnotiť výber pozoruhodných
a najmä kvalitných filmov európskej a svetovej produkcie i starších slovenských filmov.

Vysielanie dvojky negatívne ovplyvnilo v roku 2018 množstvo výnimočných
športových domácich a medzinárodných podujatí, ktoré výrazne narúšali programovú skladbu
Druhého programu. Nepodarilo sa priniesť novú diskusnú reláciu ako alternatívu voči
“elitárskej“ relácii Večera s Havranom na pluralitné vyváženie jej liberálneho
propagandistického zamerania, a tým ostala viac ako polovica divákov diskriminovaná.
Nenaplnili sa ani očakávania divákov v súvislosti s okrúhlymi dejinnými výročiami. Okrem cyklu
SK Dejiny a dokumentu Vycestovacia doložka pre Dubčeka všetky ostatné reprízované i
premiérové relácie boli vytvorené cez český a čechoslovakistický výklad dejín a nie cez
slovenský pohľad a slovenské vnímanie dejinných udalostí. Ďalej určite medzi odvysielané
kontroverzné dokumenty patria Andrej Hlinka, otec národa?, Biele vrany, Expremiéri.
Koncesionárovi sa dostáva málo tak kvalitných dokumentov ako Vábenie výšok Pavla Barabáša.
Vo vysielaní Dvojky chýba viac kvalitných dokumentov bez ideologického či politického
podtextu, ktorých sa vyrába málo v pomere k nízko kvalitnej zábave a “eventov“. Programové
upútavky prakticky informovali najmä o zahraničných programoch, čo je neprijateľné. Niet sa
teda čo čudovať, že okrem vysielania vrcholového
športu Dvojka stráca oproti
predchádzajúcemu obdobiu na sledovanosti, i keď nie veľa, ale žiaľ aj narušovaním pevnej
štruktúry športom i vyššie uvedenými nedostatkami stráca aj relatívne na kvalite celého jej
vysielania. Tento negatívny trend treba v každom prípade zastaviť v súlade s požiadavkami
verejného záujmu. Narúšanie vysielacej štruktúry Dvojky je už neúnosné a je nanajvýš
aktuálna situácia na riešenie financovania a realizácie vysielania športového kanála
v kombinácii s publicistikou, a rovnako tak i detského vysielacieho kanála, kombinovaného
napr. s art. vysielaním.
DRAMATICKÉ PROGRAMY
Už v predchádzajúcich obdobiach nastavila RTVS vo svojich prioritách posilňovanie
výroby dramatických programov, i napriek tomu, že výroba dramatických programov patrí
nesporne nákladmi i zložitosťou k najnáročnejším segmentom,. Stali sa aj prioritou Zmluvy so
štátom. Rok 2018 bol z tohto hľadiska pokračovaním a posilňovaním výroby a vysielania tohto
segmentu z predchádzajúceho roku. Zväčšil sa podiel koprodukcií RTVS v slovenských filmoch,
akvizičná politika pokračovala v tendenciách uplynulého obdobia – uprednostňovala kvalitu
pred kvantitou a ponúkla divákovi RTVS množstvo filmov z celosvetovej, vo veľkej miere
európskej produkcie.
Za najvýznamnejšie počiny v oblasti pôvodnej dramatickej tvorby možno považovať
koprodukčný seriál Inšpektor Max, pôvodný film z produkcie RTVS Dubček, a filmovú vianočnú
rozprávku Vianočné želanie.
Detektívny seriál Inšpektor Max, ktorý vznikol v koprodukcii s Českou televíziou,
priniesol divákom žiadaný žáner s kontroverzným hlavným predstaviteľom Jurajom Kukurom.
I napriek nie najpriaznivejšej odozve televíznej kritiky zaznamenal seriál nadpriemernú
sledovanosť a kladné divácke prijatie. Pokračoval tak v trendoch seriálovej tvorby
z predchádzajúcich období. Film Dubček bol dlho pripravovaným projektom, ktorý jednak

napĺňal podlžnosť slovenského filmu voči tejto významnej osobnosti a zároveň tvoril dominantu
programov pri príležitosti 50-teho výročia okupácie Československa. Vo výsledku sa však
nepodarilo vytvoriť obsiahlejšie, komplexnejšie dielo o Dubčekovej osobnosti, tvorcovia sa
obmedzili iba na obdobie Pražskej jari a následnej okupácie. Viac ako filmové dielo tak vznikla
iba akási televízna „dokudráma“, ktorá priniesla divákom možno podrobnejší obraz
dramatických augustových dní, no iba plochý portrét tejto významnej osobnosti. Svojmu
pôvodnému zámeru teda ostal projekt mnoho dlžný. Rozprávka Vianočné želanie v réžii Petra
Babjaka ponúkla klasický rozprávkový motív, divácky bola prijatá mimoriadne priaznivo, o čom
svedčí aj jej dominantné postavenie v sledovanosti počas Vianočných sviatkov.
V oblasti dramatickej tvorby treba ešte spomenúť nesplnený programový záväzok
televíznej minisérie a filmu Generál o M.R.Štefánikovi, ktorý mal byť vyvrcholením vysielania pri
príležitosti 100-ho výročia vzniku Československa. Žiaľ, z dôvodu výmeny na poste režiséra
a ďalších produkčných problémov nebol schopný koprodukčný partner dodržať plánované
termíny a dokončenie filmu sa presunulo až na rok 2020. Rada RTVS sa ďalším vývojom tohto
projektu na svojich zasadnutiach podrobne zaoberá.
Oceniť treba vstup RTVS v roku 2018 do viacerých filmových projektov, ktoré potom
následne obohacujú vysielanie o pôvodnú filmovú tvorbu. K pozitívam patrí i vysielanie
záznamov divadelných inscenácií, ktoré mapujú najmä pôvodnú slovenskú tvorbu a umožňujú
televíznemu divákovi vytvoriť si obraz o dianí v slovenskom divadelníctve.
Dvojke v oblasti dramatiky dominovalo uvedenie kvalitných zahraničných seriálov, napr.
Katarína Veľká, Fargo, Taboo, Most, Vojna a mier a iné. Dvojka zároveň ponúkla už tradične
filmovú a televíznu tvorbu najmä z európskej proveniencie.
Vcelku možno konštatovať, že vysielanie dramatickej tvorby v RTVS v dostatočnej
miere ponúklo v roku 2018 široké spektrum programov vlastnej výroby a spolu s kvalitnými
akvizíciami sa stáva plnohodnotným segmentom vysielania. Vzhľadom na pripravené
koprodukčné zámery a už rozbehnutú výrobu je tu výrazný predpoklad, že tento trend bude
pokračovať aj v nasledujúcom období.
ZÁBAVNÉ A HUDOBNÉ PROGRAMY
Vysielanie zábavných a hudobných programov pokračovalo vo formátoch divácky
overených už v predchádzajúcich obdobiach. Boli to predovšetkým stálice televíznej zábavy –
Milujem Slovensko a Čo ja viem, ku ktorým sa pridal divácky mimoriadne obľúbený formát
Záhady tela. Na úspech folklórnej show Zem spieva nadviazalo jej druhé pokračovanie, to však
celkom nenaplnilo divácke očakávania. Rovnako tak nezaznamenal nadpriemerný divácky
úspech ani formát Remeslo má zlaté dno. Svoj štandard si udržuje aj pôvodný zábavný program
Zlaté časy s Elenou Vacvalovou a Milanom Lasicom. Z overených programov treba ešte
spomenúť talkšou Petra Marcina Neskoro večer. Ukazuje sa, že už zabehnuté zábavné formáty
síce ešte majú svoj divácky potenciál (najmä po zmenách napr. v relácii Milujem Slovensko), ale
ten sa pomaly vyčerpáva. Je preto iba otázkou krátkeho času, kedy bude musieť RTVS ponúknuť

nové zábavné programy, či už z vlastnej námetovej dielne alebo cestou licencie zahraničných
formátov.
Z eventových programov treba spomenúť oceňovania ankety OTO, ale aj Krištáľové
krídlo, Slovenka roka, Roma spirit, CE.ZA.AR a iné. Z hľadiska programovej ponuky patria už
dlhoročne neodmysliteľne k vysielaniu RTVS. Nie všetky spĺňajú kritéria profilových relácií, na
druhej strane však verejnoprávna televízia musí poskytovať priestor širšiemu spektru
spoločenských osobností, nie len tých z mediálnej oblasti.
Záver roka patril opäť cyklu Advent. Aj tento rok ponúkli koncerty širokú paletu
interpretov, hudobných telies, ale aj osobností. Treba pozitívne ohodnotiť aj výrazné
charitatívne zacielenie projektu, ktoré nespochybniteľne patrí do verejnoprávneho vysielania.
Ku koncu roka sa rozbehol aj veľký projekt z dielne BBC Najväčší Slovák. Napriek tomu,
že bol určitou časťou populácie prijatý nepriaznivo, domnievame sa, že patrí do priestoru
verejnoprávneho média (napokon, bol uvedený už mnohým európskymi verejnoprávnymi
vysielateľmi), zvyšuje totiž informovanosť o významných osobnostiach, ktoré formovali dejiny
národa a štátu.
Hudobné programy našli svoj priestor najmä na Dvojke, či už ide o Bratislavské jazzové
dni, koncerty vážnej hudby, folklóru a pod.
Pre oblasť hudby Rada RTVS už dlhšie upozorňuje na absenciu vlastného hudobného
formátu, venovanému populárnej hudbe. Je pravda, že tento hudobný žáner sa objavuje
i v iných reláciách (napr. Park prináša informácie aj ukážky novej hudby pre teenagerov), no
možno by bol pre Slovenskú televíziu prínosom vlastný hudobný formát.
PROGRAMY PRE DETI A MLÁDEŽ
Úsporný finančný rozpočet na roky 2017 i 2018 sa odrazil aj na pomalom zvyšovaní
výroby pôvodných programov primárne určených pre deti i na nákupe detských programov zo
zahraničia. Sviatočné a prázdninové i denné cyklické vysielania sú teda zapĺňané reprízami. Ide
najmä o kvalitné archívne rozprávky STV , SFT a akvizičné tituly. Na rozdiel od roka 2017 však
RTVS priniesla do vysielania v roku 2018 svoju pôvodnú vianočnú rozprávku Vianočné želanie.
Chrbtovou kosťou detského vysielania sú cyklické relácie Fidlibum, Fidlibumove rozprávky,
Zázračný ateliér, Trpaslíci, Daj si čas , ktoré si držia štandardnú úroveň a tri detské pásma Veľké detské predstavenie + ranná repríza a Obedníček. V roku 2018 bola premiérovo
odvysielaná ďalšia séria náučnej relácie Stoj!Pozor!Choď!, rodinný muzikál v koprodukcii s RTVS
Spievankovo a Ahoj,republika! venované 100. výročiu založenia Česko-Slovenska.
Z menovaných programov sa, žiaľ, stále nepodarili vnútorné úpravy relácie Trpaslíci. Boli
vykonané pokusy hereckým omladením, ale výsledok sa nedostavil. Nemohol sa dostaviť, lebo
tvorcovia stále neodstránili zásadný rozpor, ktorý vyčíta aj odborná verejnosť, to je nesúlad
formy, obsahu a vekovej kategórie. Tento zásadný problém Rada RTVS v hodnotení
konštatovala už predminulý aj minulý rok. Ťažisko problému je v autorskom a režijnom
prístupe, ktorý treba zmeniť, alebo vytvoriť novú reláciu s využitím stávajúceho výtvarného,

hereckého, choreografického i hudobného tímu. Opakovane upozorňujeme na absenciu
pôvodnej publicistiky pre deti školského veku.
V rámci roka je Veľké detské predstavenie často prerušované športovými prenosmi,
a tak počas minulého roka vypadlo toto vysielanie až na 116 dní, čo je cca 32 % z jeho
celkového plánovaného objemu vysielania. Prerušenie bolo hlavne kvôli Olympijským hrám,
Tipsport lige, Fortúna lige, MS vo futbale, MS v hokeji a pod. Najviac tým trpí detský divák, ktorý
je nesmierne citlivý na takého zmeny a nemôže si pozrieť svoj obľúbený seriál v obľúbenom
čase. Čo je však potešiteľné, že je veľká dramaturgická a realizačná rozpracovanosť programov
v súčasnom a nasledujúcom období do ďalších rokov, čo však bude vyžadovať zvýšený prísun
fin. prostriedkov na detskú tvorbu možno i presunom z nadmerne či neúčelne použitých
financií napr. v nekvalitných, no nákladných zábavných reláciách. Je to dôležité aj preto, lebo z
pohľadu sledovanosti detského diváka sú programy pôvodnej tvorby RTVS a STV pre deti
výrazne sledovanejšie než akvizičné programy a udržiavajú si stabilné výsledky sledovanosti.
Toto možno považovať za úspech v rámci daných možností. Pokračuje trend návratu detského
diváka k televíznym obrazovkám RTVS, čo je nesmierne dôležité, lebo tým si v návykovej forme
vychovávame a pripravujeme dospelého diváka do budúcnosti a detský divák na Slovensku má
vo väčšej miere možnosť sledovať programy v slovenskom jazyku.
Napriek výhradám konštatujeme nárast výroby a vysielania slovenskej pôvodnej
detskej tvorby. Zvýšil sa objem detských programov vo vysielaní, ale aj nárast sledovanosti.
V tomto smere teda RTVS programovú službu vysielania vo verejnom záujme napĺňa a ako
verejnoprávne médium aj zohráva kľúčovú úlohu.
ŠPORT
Vysielanie športových prenosov patrí nespochybniteľne k hlavným a tradičným
programovým dominantám verejnoprávneho média. Je preto pochopiteľné, že aj v roku 2018
v televíznom vysielaní RTVS na oboch okruhoch neraz dominovali viaceré športové udalosti –
najvýznamnejšími z nich boli prenosy zo ZOH v Pjongčangu, MS vo futbale a na jar MS v hokeji.
Všetky tieto udalosti dokázala RTVS pokryť vo vysokej kvalite a maximálne možnom rozsahu.
Okrem nich ponúkla Slovenská televízia množstvo ďalších atraktívnych športových
prenosov – futbalovú Europsku ligu (žiaľ, Ligu majstrov sa z finančných dôvodov nepodarilo
zabezpečiť), tenisové turnaje, lyžovanie, futbalovú Fortuna ligu a hokejovú Extraligu, Tour de
France a iné... Výpočet športových programov by bol určite široký.
Otázkou pre budúcnosť je už dlhodobo spustenie vysielania na
samostatnom
športovom kanály. Aj v roku 2018 svojou nepravidelnosťou vstupovali športové prenosy
deštruktívne do vysielania najmä Dvojky, kde narúšali vysielanie cyklických relácií.
Vcelku možno konštatovať, že šport v televíznom vysielaní RTVS bol zastúpený
adekvátne a kvalita prenosov bola zabezpečená na profesionálnej úrovni.

SPRAVODAJSTVO
Televízne spravodajstvo v roku 2018 prešlo turbulentnými obdobiami. Po zmene
vedenia RTVS a hlavne po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej
časť televíznych redaktorov spravodajstva viackrát a s rôznymi spôsobmi vyjadrila nespokojnosť
s vedením, čo napokon vyústilo do odchodu viacerých skúsených redaktorov a redaktoriek
televízneho spravodajstva, odišli aj webeditori a externí editori. Absenciu skúsených redaktorov
sa postupne podarilo vyvážiť. Po konkurzoch pribudlo v druhom polroku 2018 do odboru
televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky 8 interných redaktoriek a redaktorov do
redakcie domáceho spravodajstva a 2 do medzinárodnej redakcie, spolu s dvoma pomocnými
redaktormi. Noví redaktori potrebujú pravidelné školenia, odbornú pomoc, aby nadobudli
potrebné vedomosti redaktora pre verejnoprávne spravodajstvo. Je pozitívne, že v druhom
polroku 2018 sa vytvorili ďalšie pozície zahraničných korešpondentov v Moskve, na Taiwane –
pre Áziu, a v Iraku.
Televízne spravodajstvo sa počas celého roka venovalo dostatočným spôsobom
najvýznamnejším udalostiam z hľadiska spoločenského aj z hľadiska politických dôsledkov.
V spravodajských reláciách sa prioritne venovali vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky
Martiny Kušnírovej a jej dôsledkov: reorganizácii vlády, abdikácii ministrov, spoločenským
kauzám, atď. V roku 2018 bola medzi nosnými témami aj problematika farmárov a ich protestné
akcie. Medzi prioritnými témami bolo 100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 25.
výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Dostatočným spôsobom sa zaoberali aj
komunálnymi voľbami na jeseň, so 75. výročím SNP, s 50. výročím okupácie Československa
vojskami Varšavskej zmluvy, ako aj so 100. výročím prijatia Deklarácie slovenského národa
v Martine.
Aj po hromadnom odchode redaktorov spravodajstva a publicistiky sa redakcii
podarilo udržať priazeň divákov, ktorí aj naďalej považujú spravodajstvo verejnoprávnej
televízie za objektívne, v niektorých obdobiach dokonca za najobjektívnejšie na slovenskom
mediálnom trhu.
Aj naďalej platí konštatovanie: Správy z roku 2017, že hlavné Správy RTVS o 19:00, ktoré
majú hlavnú dominanciu v televíznom vysielaní, by potrebovali významnejšie štrukturálne
zmeny. Ide o zabehnutý formát, ale 50 minútová stopáž je pridlhá, neraz dochádza
k opakovaniu tém, alebo evidentne irelevantným správam a informáciám je poskytovaný
neúmerný priestor. Redakcia hlavného spravodajského bloku by skrátením získala na dynamike
a určite by diváka neochudobnila. Skrátením Správ RTVS by sa hlavný večerný program posunul
na skorší termín, ako je to už bežnou a divácky veľmi pozitívne hodnotenou praxou na ČT1.
Za problematické možno považovať časté telefonáty v príspevkoch namiesto rozhovoru
na mikrofón, zbytočné chyby v strihovej skladbe a v niektorých prípadoch nevyváženosť zvuku.
Správy a komentáre
Relácia Správy a komentáre vhodne nadväzuje na hlavné správy, od pondelka do piatku
podrobnejšie analyzuje závažné témy dňa. Jej kvalita je závislá predovšetkým na skladbe hostí.
O 5 minút dvanásť

V roku 2018 naďalej bolo najdôležitejšou publicistickou reláciou O 5 minút dvanásť. Po 5-tich
rokoch skončil moderátor diskusnej relácie. Nový moderátor má svoje plusy a mínusy, je
jednoznačné, že takáto relácia na obrazovke verejnoprávnej televízie by potrebovala aj druhého
moderátora.
Ďalšie relácie
RTVS denne vysiela Počasie a Správy v slovenskom posunkovom jazyku. Od pondelka do piatku
na Dvojke každý deň vysiela aj dôležitú reláciu Regionálne Správy RTVS.
Redakcia Spravodajstva a aktuálnej publicistiky pripravuje aj naďalej programy Slovensko
v obrazoch a Svet v obrazoch. Tieto relácie majú dobrú úroveň a tešia sa veľkej obľube medzi
divákmi.
Investigatívne relácie na obrazovke RTVS v roku 2018
Medzi divácky najúspešnejšie programy patrí aj naďalej Občan za dverami. Program je
stále veľmi kvalitný, medzi divákmi permanentne obľúbený, zaoberá sa predovšetkým
s kauzami medzi jedincami a štátnou správou, justíciou atď.
Jedinečná investigatívna relácia na Slovensku – Reportéri – dostala na niekoľko
mesiacov stop od vedenia RTVS. Vysielanie relácie pod novým vedením, obnoveným tímom
a novým vizuálom ale aj s novým konceptom bolo odštartované 10. 9. 2018 s veľkou
sledovanosťou, v druhom polroku analyticko- publicistická relácia odvysielala 28 autorských
reportáži.
PUBLICISTIKA A DOKUMENTÁRNE PROGRAMY
V roku 2018 RTVS Slovenská televízia mala aj naďalej dve pravidelné diskusné relácie:
Večera s Havranom a Silná zostava. Verejnoprávna televízia by potrebovala už ďalšie diskusné
relácie s novými tvárami a s novými témami, ktoré by zabezpečili širšiu pluralitu názorového
spektra.
Na obrazovke STV sa aj naďalej mapuje pravidelne dianie v kultúre na Slovensku, a to
jediným formátom Magazín Umenie raz za týždeň. V letných mesiacoch má pauzu, čo
považujeme za veľkú chybu, lebo diváci práve v letných mesiacoch majú viac času na návštevu
kultúrnych podujatí, a kultúrny život na Slovensku je práve cez leto najpestrejší. Už niekoľko
rokov sa bezvýsledne žiada pravidelný priestor o prezentácii slovenskej kultúry v zahraničí alebo
o kultúre a každodennom živote Slovákov žijúcich v zahraničí. Tieto témy by si zaslúžili vlastný
magazínový formát. Je škoda, že sa nepodarilo obnoviť cyklické magazíny z minulosti, venované
jednotlivým kultúrnym a umeleckým oblastiam (divadlo, literatúra, výtvarné umenie...) Vo
vysielaní ostal iba magazín Kinoráma, čo je určite málo.
Každodenná relácia Dámsky magazín, dokumentárny cyklus Postav dom, zasaď strom aj
naďalej obhájili svoje miesto medzi reláciami na televíznom trhu. Nová relácia o vede
Experiment, magazín o vynálezoch a technických výdobytkoch budúcnosti VaT, magazín krajín
Vyšehradskej štvorky Kvarteto, magazín Televíkend o cestovnom ruchu, kultúrno-historickom
a prírodnom bohatstve, turistike a horolezectva, ďalej relácia Família o súdržnosti v rodine, Test

magazín pre spotrebiteľov, magazín Tempo o doprave a relácia Polícia vždy nájdu svojich
fanúšikov.
V oblasti dokumentárnej tvorby dominovali filmy z vlastnej produkcie i väčšie
koprodukčné projekty, zacielené na výročia okupácie a vzniku Československa. Ich priestor bol
predovšetkým vo vysielaní Dvojky. Z tých najsledovanejších treba spomenúť dvojdielny film
Válek, ďalej dva dokumenty venované Andrejovi Hlinkovi Andrej Hlinka, otec národa? a Hlinka
a film Vycestovacia doložka pre Dubčeka. Je potešiteľné, že Dvojka aj v roku 2018 pokračovala
vo vysielaní dokumentárnych cyklov, venovaných pamiatkam v regiónoch Slovenska.
VZDELÁVACIE PROGRAMY
RTVS v zmysle svojho verejnoprávneho poslania má vo vysielaní oboch televíznych
programových služieb väčšinovo zastúpené programy vo verejnom záujme (84%), z ktorých asi
30% je zameraných na vzdelávanie.
Výroba a vysielanie čisto vzdelávacích programov v priamom ponímaní je minimálne.
Vnútorný obsah vzdelávania a informácií daný zákonom však RTVS napĺňa v programoch v tzv.
atraktívnejšom obale vo forme zábavy, dokumentu, publicistiky súťaží a pod. čím sa zvyšuje aj
ich sledovanosť. Medzi takéto relácie patria vedomostné súťaže Duel, 5 proti 5, zábavnej a
vedomostnej súťaže Čo ja viem, či Záhady tela, detská zábavná súťaž Daj si čas i napokon
Remeslo má zlaté dno, žiaľ, s nevyužitým obrovským umelecko-vzdelávacím potenciálom. Určite
vzdelávací a informačný obsah majú aj programy ako Moja diagnóza, Veda a civilizácia, nové
relácia o vede Experiment a Slovenčina na slovíčko, Encyklopédia slovenských obcí,
Cyklopotulky), Svetové dedičstvo UNESCO, SK DEJINY, Postav dom, zasaď strom , Hurá do
záhrady , Farmárska revue, cestovateľsko-turistický blok Televíkend , Extrémne v horách. Určite
sem patria aj všetky dokumenty z rôznych tematických oblastí ako príroda, história, osobnosti
,umenie, veda, zdravie, cestovanie, vesmír, národopis, architektúra...).
Môžeme pokojne konštatovať, že oblasť vzdelávania bola vo vysielaní v minulom roku
2018 veľmi dobre zastúpená (aspoň 30 % z celkového vysielania) a napĺňala požiadavku
verejnoprávneho obsahu vysielania.
NÁBOŽENSKÉ VYSIELANIE
Náboženské vysielanie bolo zabezpečované väčšinou na Dvojke pravidelnými
televíznymi prenosmi z bohoslužieb a evanjelických služieb božích v nedeľu a vo významné
sviatočné dni. Dopĺňané boli reláciami : Slovo – príhovory v nedeľu a Sviatočné slovo –
sviatočné príhovory duchovných, náboženský ekumenický magazín Orientácie, Orientácie
z Košíc, Televízny posol a pridali sa aj zahraničné duchovné prenosy z Vatikánu , pápežské
požehnania Urbi et Orbi. Uvedené bohoslužby boli do vysielania zaradené na základe
požiadaviek a po dohode s duchovnými predstaviteľmi konkrétnych cirkví . Veľmi dobrý
s vysokou sledovanosťou bol aj doplňujúci prenos
z tradičného koncertu V slovenskom

Betleheme, Národná púť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Národná Cyrilometodská púť
z Nitry, Blahorečenie Anny Kolesárovej. Vysielanie bolo obohatené aj o premiéry dokumentov
Hlinka ( 80.výročie úmrtia) a Život v dialógu ( portrét gen.biskupa ECAV Miloša Klátika).
Treba opäť a opakovane pripomenúť, že chýba pravidelné ekumenické spravodajstvo
a aktuálna publicistika, ktorá je už dlhodobo súčasťou programovej služby rozhlasovej časti
RTVS ( Vatikán, Ekumena, Cesty...) Čo do štruktúry a zastúpenia konfesií bolo by treba posilniť
liturgické vysielanie a aj všeobecnú vedomosť o oblasti gréckokatolíckej a pravoslávia ( chýbajú
dokumenty).
Programová služba televíznej RTVS by sa mala i naďalej usilovať o zvyšovanie celkovej
duchovnej kvality aj v iných programových typoch verejnoprávneho vysielania.
NÁRODNOSTNÉ VYSIELANIE
Televízna časť národnostného vysielania je v dezolátnom stave – už 7 rokov
konštatujeme tento fakt v každej výročnej správe.
Podľa zákona o RTVS do hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa patrí: vysielanie
obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom
národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky. Slovenská televízia
podľa litery zákona by mala denne vysielať cca 4 hodiny v maďarskom jazyku. Namiesto toho
v maďarskej redakcii v Bratislave pripravujú denne 7 minút aktuálnych správ, týždenne 26
minútový maďarský magazín a 26 minútovú diskusnú reláciu. To všetko musia zvládnuť dvaja
redaktori. Je pravda, že spolupracujú s externými štábmi, z toho sú stabilné iba 4 štáby. V
redakcii nemajú dramaturga a nemajú asistentov.
V Bratislave vyrábajú aj Rómsky magazín, ktorý sa zaoberá popri kultúre a spoločenskom
živote aj so skutočnými problémami Rómov, s ich sociálnou situáciou, s prekážkami
v každodennom živote, venujú sa aj citlivým témam. Rómsky magazín má dobrú úroveň a to
napriek tomu, že ho pripravujú výlučne externisti.
V Košiciach je veľmi zlá situácia, v redakcii pracujú dve redaktorky a jedna asistentka.
Vysielanie pre malé národnostné menšiny ešte stále evokuje 80-te roky, tak vizuálom ako aj
obsahovo. Akoby malé národnostné menšiny Slovenska iba spievali, tancovali a čítali, akoby
nemali už desaťročia žiadne spoločenské témy, nemali žiadne spoločenské problémy.
Vážnym problémom je, že v národnostných programoch už dlhé roky absentujú
mládežnícke a detské programy.
Národnostné vysielanie verejnoprávnej televízie potrebuje absolútne nový koncept,
nových interných aj externých spolupracovníkov, ako aj pevný vysielací čas, ale aj dostatočné
finančné ohodnotenie spolupracovníkov.

