KONCEPCIA RIADENIA
A ROZVOJA RTVS
A PROGRAMOVEJ
SLUŽBY
2018 – 2022
Jaroslav Rezník

generálny riaditeľ RTVS

Tibor Búza, Pavol Čverha, Miroslav Debnár, Ingrid Dezijn,
Radka Doehring, Michal Dzurjanin, Ľubica Hamarová,
Richard Jajcay, Marek Knut, Viktor Košutzký, Attila Lovász,
Juraj Rybanský, Roman Tóth

„RTVS bude v rokoch 2018-2022 pod mojím vedením národná, kultúrna inštitúcia, ktorá
dôsledne plní svoje poslanie verejnej služby.”
“Víziou verejnoprávnej RTVS v roku 2022 je byť okamžite rozoznateľnou entitou fungujúcou v novozadefinovanom technologickom prostredí, s vyriešeným systémom financovania a rozvíjajúcou sa multikanálovou stratégiou s jasne charakterizovateľnými programovými výstupmi na všetkých platformách.”
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ RTVS

1

OBSAH
Úvod.......................................................................................................................................4
Kapitola 1
Verejnoprávne médiá na Slovensku .......................................................................... 6
Kapitola 2
Strategická vízia verejnej služby pri tvorbe a šírení programov RTVS........... 7
Kapitola 3
Princípy projektového riadenia................................................................................... 12
Kapitola 4
Koncepcia rozvoja Sekcie nových médií................................................................. 16
Kapitola 5
Koncepcia rozvoja programových služieb televízie............................................ 22
Jednotka :1................................................................................................................................................. 23
Dvojka :2 .................................................................................................................................................... 23
Trojka :3...................................................................................................................................................... 23
Štvorka :4...................................................................................................................................................24

Kapitola 6
Koncepcia rozvoja programových služieb rozhlasu........................................... 25

Informačné programové služby........................................................................................................ 25
Kultúrne programové služby.............................................................................................................. 27

Kapitola 7
Koncepcia rozvoja spravodajstva RTVS................................................................. 35
Kapitola 8
Koncepcia rozvoja národnostného vysielania..................................................... 40
Kapitola 9
Vývoj a výskum v podmienkach RTVS.................................................................... 44
Kapitola 10
Koncepcia rozvoja marketingu a komunikácie RTVS........................................ 48
Kapitola 11
Koncepcia rozvoja v oblasti ekonomiky.................................................................. 53
Kapitola 12
Koncepcia rozvoja regionálnych štúdií RTVS...................................................... 65

Štúdio RTVS Banská Bystrica............................................................................................................ 65
Štúdio RTVS Košice................................................................................................................................ 72

2

Kapitola 13
Koncepcia rozvoja ľudských zdrojov....................................................................... 81
Kapitola 14
Koncepcia rozvoja a stratégia
Sekcie technickej realizácie....................................................................................... 84
Kapitola 15
Podporné činnosti ....................................................................................................... 103
Verejné obstarávanie........................................................................................................................... 104
Právne oddelenie ................................................................................................................................. 105
Interný audit...........................................................................................................................................106
Medzinárodné vzťahy..........................................................................................................................106
Investičné oddelenie – plánované oddelenie...............................................................................107
Externá komunikácia – plánované oddelenie..............................................................................107

Záver..................................................................................................................................108

3

ÚVOD
Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS a jej programových služieb s dôrazom na napĺňanie
princípov verejného záujmu, ktorú Vám práve predkladáme, si za svoj hlavný cieľ kladie
pomenovať úlohy a výzvy, ktoré pred RTVS v rokoch 2018 – 2022 stoja, ako aj spôsoby,
ako tieto úlohy riešiť. Pomenúva ich v jednotlivých kapitolách a ich spoločným menovateľom je snaha o ďalší rozvoj Rozhlasu a televízie Slovenska ako národnej kultúrnej inštitúcie
verejnej služby poskytujúcej kvalitné programové výstupy prostredníctvom rozhlasových,
televíznych a online platforiem. Všetky naše programové výstupy budú symbiózou presne
merateľných výstupov z najrozličnejších analýz a prieskumov, skúseností profesionálov pôsobiacich v službách RTVS a vášne pre prácu, ktorú vykonávajú.
Predkladaná koncepcia definuje kľúčové východiská projektového riadenia na všetkých
úrovniach, o ktoré sa bude opierať pri koncipovaní nových programových služieb – Online,
STV 3 a STV 4, ako aj pri ďalšom rozvíjaní už existujúcich programov. Nanovo definuje
niektoré už existujúce štruktúry organizácie, niektoré akceleruje a niektoré sa snaží logicky
zaradiť tak, aby efektívnejšie pracovali v prospech organizácie ako celku. Pomenúva trajektórie, ktorými sa chceme dopracovať k nášmu cieľu: vybudovaniu modernej mediálnej
inštitúcie s výraznými celospoločenskými presahmi. Vzťah k percipientovi, či už na úrovni
poslucháč, divák alebo užívateľ online platforiem, jeho spokojnosť a naplnenie očakávaní
pre nás aj naďalej zostáva najdôležitejším cieľom a zmyslom našej každodennej práce.
RTVS v zmysle zákona č. 532/2010 o RTVS a podľa § 8 písm. g) tohto zákona predkladá
na prerokovanie Rade RTVS koncepciu riadenia a rozvoja RTVS a jej programovej služby
s dôrazom na verejný záujem, ktorú podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska predkladá na prerokovanie Rade RTVS generálny riaditeľ.
Základom predkladanej koncepcie je Projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska pod názvom Paradox výberu na základe ktorého bol dňa 20.6.2017 Národnou radou
Slovenskej republiky do funkcie zvolený generálny riaditeľ RTVS.
Rozhlas a televízia Slovenska bola zriadená zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska.
Hlavnou činnosťou RTVS je:
• vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na území Slovenskej republiky
• vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená
na vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných
menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky
• poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho
multiplexu, z ktorých sú najmenej dve televízne programové služby
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• zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia vysielania väčšinového
podielu programov vo verejnom záujme
• zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti
• 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; na
zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny
zriaďuje RTVS samostatné organizačné útvary
• zohľadňovanie potrieb zdravotne hendikepovaných a iných sociálnych menšín vo vysielaní
• poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností vo vysielaní
• uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí
politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania
• poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov
• poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené verejnosti
• vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia
• zabezpečovanie činnosti archívu RTVS
• zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu
• zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania
• zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov
• utváranie siete stálych a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí
Podľa zákona č. 532/2010 RTVS ku koncu roka 2017 zabezpečuje vysielanie jedenástich
programových služieb. Dvoch televíznych: Jednotka, Dvojka a deviatich rozhlasových: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Radio Slovakia International, Rádio Klasika, Rádio Litera, Rádio Junior.
Koncept riadenia a rozvoja RTVS naznačuje hlavné smery, ktoré chceme počas
nastávajúceho obdobia 2018 – 2022 dosiahnuť v oblastiach:
• Verejnoprávnych médií
• Verejnej služby v šírení programov
• Projektového riadenia
• Nových médií
• Programových služieb televízie
• Programových služieb rozhlasu
• Spravodajstva
• Národnostného vysielania
• Vývoja a výskumu v podmienkach RTVS
• Marketingu a komunikácie
• Ekonomiky
• Rozvoja regionálnych štúdií
• Rozvoja ľudských zdrojov
• Technickej realizácie

Úvod

5

KAPITOLA 1
VEREJNOPRÁVNE MÉDIÁ NA SLOVENSKU
V priebehu uplynulých piatich rokov nielen náš mediálny priestor zasiahla tsunami informačných a komunikačných technológií, ktoré zásadne zmenili zaužívané modely komunikačného
správania populácie. Ľahké a finančne nenáročné zakladanie informačných zdrojov
najrôznejšieho obsahu, kvality a zamerania, nástup médií poskytujúcich doteraz nevídanú
mieru anonymity pri vyjadrovaní sa k čomukoľvek, prudký rozvoj a následné kreatívne
využívanie/zneužívanie sociálnych sietí, ticho a trpezlivo rastúca koncentrácia mediálnej
moci búrlivo zmenili samotný spôsob informovania, spôsob prijímania informácií, spôsob
ich výroby, ale predovšetkým umožnili, že klamstvá a lži sa dnes môžu šíriť neporovnateľne
rýchlejšie, ako kedysi.
Dominantné trendy a tendencie, ktoré treba brať do úvahy:
1. Vstúpili sme do „post-truth obdobia“. Nie je dôležité, aké sú fakty, ale ako to navonok
vyzerá. Emócie víťazia nad argumentmi. Stávame sa svedkami falošného úniku a bolestného
liečenia existujúceho spoločenského systému pri priznávaní si vlastných zlyhaní.
2. Penetrácia populácie internetom je dnes oveľa vyššia, internet je bežný denný nástroj
komunikácie, dostupný a využívaný väčšinou obyvateľstva. Používajú ho viac či menej
všetky generácie.
3. Sociálne siete sú denným nástrojom komunikácie pre väčšinu spoločnosti. Ľudia sa cez
svoju vlastnú selekciu dostávajú k informáciám, ktoré sú v súlade s ich názorom. Ostatné
informácie idú mimo nich. Dnes neexistuje nik, kto by bol etalónom kvality a faktov.
4. Verejné inštitúcie informujú o závažných udalostiach primárne prostredníctvom sociálnych
sietí a ktoré tradičné médiá začínajú používať až na následné utvrdenie a zdôvodnenie svojho
posolstva.
5. Verejnosť si postupne zvyká, že koncentrované vlastníctvo médií finančnými skupinami
je „business as usual“, čiže biznis ako každý iný.
6. Hoaxy a fake news sú v online segmente i v klasických médiách dennou ponukou a majú
masový apel.
7. Sila tradičných médií klesá. Už nejde len o printy ako pred piatimi rokmi. Spôsoby prvotnej
distribúcie informácií prevzali nové online médiá, ktoré médiami nie sú. Už dávno sa nečaká
na večerné televízne správy, či v rádiu na správy o celej.
8. Mobilné siete sú dnes natoľko výkonné, že nie je problém prenášať pohyblivé obrázky.
Živé prenosy odkiaľkoľvek sa stali spotrebným nástrojom masy.
9. Dopravné spravodajstvo dnes už nehľadáme v rádiu o celej, aplikácie nám ho podrobne
prinášajú online.
10. Ľudia v aktívnom veku si dnes vytvárajú vlastné hudobné formáty, využívajú Spotify,
Deezer. Len hudba už na dobré rádio nestačí.
11. Populácia Slovenska starne. Predlžuje sa vek obyvateľstva pri zachovaní funkčného
zdravia a vysokom záujme o veci verejné.
Toto všetko sú východiská, ktoré RTVS za posledné obdobie dokázala reflektovať len
okrajovo, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť.
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KAPITOLA 2
STRATEGICKÁ VÍZIA VEREJNEJ SLUŽBY PRI
TVORBE A ŠÍRENÍ PROGRAMOV RTVS
Dominanty projektu rozvoja RTVS
1. Vyrovnaný a rozvojový rozpočet v rokoch 2018 – 2022 a otvorenie racionálnej odbornej diskusie o benefitoch a rizikách spojených s možnými budúcimi spôsobmi financovania RTVS, dosiahnutie spoločenskej zhody na systémovom spôsobe financovania RTVS
do konca roka 2019 ako otvorenej a participatívnej inštitúcie.
2. Ďalšie budovanie značky. Rozpracovanie posilnenia vlastnej identity STV a SRo. Jasné
odlíšenie identity týchto dvoch brandov pod jednou korporátnou značkou.
3. Vybudovanie moderného verejnoprávneho webu a úseku nových médií na platformách
sociálnych sietí (obsah pre smartfóny, občiansku žurnalistiku, spravodajstvo na požiadanie,
archív na požiadanie).
4. Zadefinovanie konkrétnej programovej štruktúry detského (počas dňa) a kultúrneho
(artového) (večer a noc) druhého okruhu – Dvojky s dôrazom na informačnú gramotnosť
a mediálnu výchovu ako možnú súčasť učebných osnov, podnecujúcu verejné debaty
na spoločensky významné témy a hľadajúcu najlepšie možnosti pre spoločnosť – od januára
2019.
5. Zadefinovanie, vybudovanie a rozvysielanie tretieho športovo-publicistického okruhu televíznej programovej služby – Trojky od leta 2020 (OH Tokio).
6. Vybudovanie moderného verejnoprávneho webu a úseku nových médií na platformách sociálnych sietí (obsah pre múdre telefóny, občianska žurnalistika, spravodajstvo na požiadanie,
archív na požiadanie). V spolupráci so študentskými televíziami, ďalšími študentskými médiami, Rádiom FM, školami, univerzitami, IT a art komunitami reflektovať skutočnosť, že
súčasná mladá generácia už takmer vôbec nepotrebuje a nevyužíva klasický typ rozhlasového
a televízneho vysielania, pretože informácie, ktoré ich zaujímajú, si nájdu, zobrazia, vypočujú
a navzájom zdieľajú ako chcú, kedy chcú a na čom chcú. RTVS musí reagovať na skutočnosť, že v rámci postupujúcich procesov globalizácie, informatizácie a digitalizácie života
musí dôstojne zvládnuť aj úlohu obsahového poskytovateľa (content provider) pre nové
médiá.
7. Posilnenie úlohy regiónov. Napriek argumentom o efektivite ekonomickej centralizácie
riadenia je potrebné vrátiť regionálnym štúdiám možnosti vyrábať programy, v ktorých sú
tradične silné. Banská Bystrica a Košice neplnia len úlohu vysunutých spravodajských postov, v prvom rade sú to absolútne rovnoprávne a životaschopné centrá kultúrneho, umeleckého a spoločenského života stredného a východného Slovenska.
8. Výrazné zlepšenie pokrytia územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom v pásme
stredných vĺn navýšením vyžiareného výkonu a opätovné spustenie vysielača v Rimavskej
Sobote v kombinácii so sieťou T-DAB+ pre programový okruh Rádio Patria.
9. Obnovenie a revitalizácia rozhlasových programových vlajkových lodí do pôvodných
vysielacích časov na Rádiu Slovensko: Pozor, zákruta!, Nedeľná rozprávka pre deti.
10. Rok 2018: 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, 100. výročie vzniku prvej
Československej republiky, 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny, 50. výročie vpádu
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vojsk Varšavskej zmluvy; rok 2019: 100. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika,
30. výročie Novembra ´89.

Vízia hodnotová
Momentálne prežívame obdobie, ktoré môžeme charakterizovať slovným spojením„paradox
výberu“. Informácií je dnes tak veľa, že vytvárajú informačný smog, a preto začal byť dôležitý ich výber. Problémom sa stáva to, ako verifikovať, ktoré informácie a z akého zdroja sú
pre verejnosť určujúce. Výber informácie je diagnostika osobnosti. Post-truth doba dnes vytvára tlak na to, aby boli jasne rozpoznateľné médiá, ktoré sú etalónom kvality, spoľahlivým
overeným zdrojom a benchmarkom pre meranie reality či ilúzie. Objektívne informovať je
dnes pre médiá verejnej služby zložitou, ale prioritne najdôležitejšou výzvou.
V dobe Google incestu, keď prvotná informácia nekontrolovateľne mutuje od webu k webu
bez overovania faktov a súvislostí ako vírus chrípky, je potrebné prikladať fakty jeden
k druhému.
V dobe, keď akademickou autoritou je Wikipédia, je potrebné ponúkať percipientom fakty
a povzbudzovať ich kritické myslenie v analýzach a diskusiách. V dobe, keď sa rozhoduje
o vážnych a systémových reformách, musí byť verejnoprávne médium účastné na sprístupňovaní rozličných názorov a musí byť súčasťou zápasu o verejné blaho. Platí, že musí prinášať informácie v spravodajstve, to je jeho prvotná úloha. Musí vysvetľovať a analyzovať
v publicistike. Musí vytvoriť takú kvalitu spravodajstva a publicistiky, aby sa stalo užitočným médiom pre široké a nediferencované masy národa i národností. RTVS má povinnosť
byť normotvornou inštitúciou.
Ak máme dnes hovoriť o vízii pre RTVS, treba hovoriť o vízii hodnotovej. Čím obohatí
verejný priestor? Aké má byť jej poslanie v novej dobe? Treba si odznova pomenovať obyčajné veci, ktoré sú na svete dávno vymyslené, len nachádzajú nový zmysel a novú silu:
verejnoprávne médium má základnú trojčlenku BBC: informovať – vzdelávať – zabávať.
V súčasnosti nie je potrebné od základu redefinovať úlohy verejnoprávneho subjektu. Treba
len nájsť v úlohách proporcie, priority v čase, atraktívne formy pre užitočné obsahy, kreativitu
v stvárňovaní a afinitu s kultúrnym priestorom. Úlohy vo verejnom záujme sú dlhodobo jasne sformulované a sú základným pilierom odlíšiteľnosti médií verejnej služby. Zákon č. 308/2000 Z.z.
zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách definuje verejnú službu v par. 3 nasledujúcim spôsobom:
Program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysielateľ svojím signálom pokrýva. Sú to najmä:
1. programy pre maloletých zamerané na vzdelávacie, výchovné a informačné účely,
2. spravodajské programy,
3. programy zamerané na vedu a výskum,
4. programy poskytujúce právne a iné informácie, podporujúce zdravý životný štýl,
ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách,
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5. programy prezentujúce kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru, kultúru
národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory,
6. programy prezentujúce náboženskú činnosť,
7. programy určené skupinám osôb v nepriaznivej sociálnej situácii.
Odlíšiteľnosť verejnej služby treba preto v súlade so základnými princípmi univerzality,
nezávislosti, rozmanitosti, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti spájať s úsilím o zreteľnú hodnotovú a programovú odlíšiteľnosť, spoluvytváranie identity národa, národností
a minorít, prirodzené vytváranie väčšieho priestoru pre pôvodnú slovenskú tvorbu všetkých
druhov a žánrov a technologicky i finančne bezbariérový prístup ku všetkým platformám
šíriacim programy RTVS.

Vízia generačná
Ak hovoríme o vízii verejnej služby, treba pomenovať, v akom priestore a s akým percipientom treba počítať v horizonte desaťročia, a podľa toho nastavovať programové
služby. Dnes nedokážeme úplne relevantne odhadnúť, aké technologické novinky a procesy na nás v danej budúcnosti čakajú, vieme však, aká bude demografia obyvateľstva.
Podľa Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied počet Slovákov vo veku od 65
do 79 rokov narastie počas najbližších dvoch dekád zo súčasných približne 600.000 na vyše
850.000 ľudí. Podiel obyvateľov v tomto poproduktívnom veku sa v rámci celkovej populácie zvýši z 11 na 16 percent. Ešte viac možno intenzívne starnutie obyvateľstva SR pozorovať na skupine ľudí starších ako 80 rokov. Tých bude dvojnásobne viac: kým dnes je to
približne 160.000, v roku 2035 ich počet odhaduje na 350.000. V rámci podielu na populácii
je to nárast z 3 na 6,5 percenta.
V celoeurópskom kontexte nebude nárast podielu ľudí nad 65 rokov ničím výnimočným, na Slovensku to bude dokonca nižšie číslo ako predpokladaný priemer v rámci EÚ. Kým staršia populácia vzrastie v segmente 65-79 rokov o 40
percent a až o 110 percent v prípade ľudí starších ako 80 rokov, mladšie vekové kategórie čaká regres. Detí do 14 rokov bude o takmer 20 percent menej a počet ľudí
vo veku 15 až 44 rokov sa zníži oproti súčasnému stavu takmer o štvrtinu. Vo väčšine regiónov bude podiel poproduktívneho obyvateľstva dosahovať v roku 2035 štvrtinu populácie,
v Bratislavskom kraji a viacerých okresoch Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského i Banskobystrického kraja dokonca takmer tretinu obyvateľstva.
Tieto fakty stavajú RTVS pred otázku: pre aké populácie a aké generačné zoskupenia je potrebné budovať programy RTVS?
Metodika merania počúvanosti rozhlasového vysielania a sledovanosti televízneho vysielania sa významne líši. Rovnako sú odlišné aj zdroje a dynamika dostupnosti dát. Percepciu
verejnoprávneho televízneho obsahu dokážeme merať už v cieľovej skupine divákov 4+, výsledky sledovanosti komunikujeme v univerzálnej cieľovej skupine divákov 12+. Komerčné televízie obmedzujú relevanciu diváka hornou vekovou hranicou 54 rokov a výsledky
sledovanosti komunikujú v cieľovej skupine „mladšieho diváka“ 12-54 rokov. Štandardný
prieskum počúvanosti rozhlasových staníc sa uskutočňuje na vzorke 14-79 rokov paušálne.
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Daná vzorka však dnes nezobrazuje reálny dosah rozhlasových služieb RTVS na spoločnosť
a vplyvom starnutia populácie sa táto disproporcia bude ešte zvyšovať. RTVS by nemala
byť skúmaná ani z pohľadu komerčného, čiže zadávateľov reklamy, zvlášť po tom, ak má
len limitovaný reklamný objem. V centre záujmu RTVS stojí každý divák a poslucháč, či ide
odieťa, človeka v produktívnom veku alebo generácia 50+.
Je potrebné si dôsledne uvedomiť, že do veku 50+ prichádza generácia, ktorá sama bola
nositeľkou revolučných premien, má aktívny názor na súčasné spoločenské dianie a uvažuje
v súvislostiach. Prirodzene sa napojila na nové technológie a dokáže s nimi pracovať. Dnes
dokonca aj generácia v poproduktívnom veku už ovláda internet, e-mail, komunikáciu online cez Skype, pracuje s múdrymi telefónmi, sleduje weby, Youtube a pod.
Faktom je, že napriek skúsenostiam ľahšie podlieha nástrahám online priestoru. O to dôležitejšie je vytvárať návyk na dôveryhodný zdroj, z ktorého čerpá informácie. Generačné
vrstvenie treba premietať nielen do formátovania jednotlivých programových služieb a ich
cielenia, ale i do roviny hudby, tém a ich spracovania. Spravodajské rádio, napr. Rádio Slovensko, nemôže mať nosnú cieľovú skupinu 35 – 55 rokov. Boj o mladých musí vystriedať
boj o poslucháča. Potreby dnešného staršieho poslucháča a diváka nemožno saturovať len
regionálnym vysielaním či ľudovou hudbou.

Vízia nových médií
Médiá sa v priebehu rokov nevyvíjali ako kanibalistické, hoci také obavy existovali. Vznik
rádia nezničil tlač, vznik televízie nezlikvidoval rádio. Prirodzene sa však zmenili pozície
jednotlivých médií. Vznik súčasných nových médií azda najdramatickejšie vstúpil do spôsobov prijímania informácií i iných obsahov.
RTVS má svoje poslanie a v zákone stanovené formy, ako toto svoje poslanie vykonávať:
má aspoň dve televízne programové služby a aspoň 4 rozhlasové programové služby. RTVS
však musí artikulovať svoju nezameniteľnú úlohu a pripravenosť prinášať túto misiu novými spôsobmi. Dnes RTVS funguje ako Snapchat, kde sa jednotlivé témy a príspevky zjavia
a zmiznú. Nehľadajú si auditórium v online priestore. RTVS musí razantne vstúpiť do priestoru nových médií. Vyrástla a o slovo sa hlási generácia, ktorá pokladá televízor len za veľký
monitor. V „kamennej“ televízii ju zaujímajú len veľké eventy a športové prenosy. Ostatné
si dokáže dohľadať na webe: spravodajstvo na spravodajských weboch a cez sociálne siete si
stiahne filmy, hudbu na Youtube, Deezeri či Spotify. Toto platí dokonca už multigeneračne.
Je preto nevyhnutné vytvoriť silný a robustný web, ktorý bude zhodnocovať spravodajstvo
a publicistiku z rôznych programových služieb, využije regionálnych spravodajcov, zahraničných spravodajcov, publicistiku a šport.

Prekračovanie vnútorných hraníc
To, čo nevieme, je dôležitejšie ako to, čo vieme. Ako príklad možno uviesť skutočnosť,
že kým v druhej polovici 20. storočia všetci predpovedali lety človeka do vesmíru a jeho
následné osídľovanie ako očakávaný jav, svet v skutočnosti zmenil internet a sociálne siete,
existenciu ktorých nikto nepredpovedal.
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Aj v súčasnej dobe sa môžeme pokúšať predvídať technologické novinky na základe evolúcie a existujúceho stupňa poznania: interaktívna televízia, domáce hologramové systémy,
rádio s personalizovanou reklamou, roboty, ktoré chcú tiež svoje vlastné personalizované
médiá, dopravný servis pre autá bez vodičov, vírus prechádzajúci z počítača na človeka,
zvieratá vlastniace vlastné firmy, roboti, ktorí vyhrajú MS vo futbale, genetické hračky,
podkožné čipy, ktoré umožňujú podvedomé vnímanie médií alebo nahradia terestriálne i iné
príjmy médií.
Uvedomujeme si, že ide o predstavy, ktoré sa nemusia nijako naplniť, je však zrejmé, že
rovnako sme sa pred pár rokmi usmievali pri predstave, že bude možné online hľadieť
do očí svojim blízkym, ktorí sú na inom kontinente. Utopická vízia by mala byť v hľadáčiku
vnímania nielen tvorcov obsahov RTVS, ale i jej stratégov. RTVS, napriek zložitej finančnej situácii, musí byť odvážna v hľadaní nových možností, ktoré ponúka súčasná technika
a musí aj sama tieto možnosti vytvárať. Tvorca trhových trendov nie je ten, kto investuje
najväčšie peniaze, ale ten, kto dokáže postaviť inovatívny tím schopný sledovať a inšpirovať sa vynálezmi doby a tieto testovať aj v nízkorozpočtových podmienkach.
V spolupráci so študentskými televíziami, ďalšími študentskými médiami, Rádiom FM,
školami, univerzitami, IT a art komunitami reflektovať skutočnosť, že súčasná mladá generácia už takmer vôbec nepotrebuje a nevyužíva klasický typ rozhlasového a televízneho
vysielania, pretože informácie, ktoré ich zaujímajú, si nájdu, zobrazia, vypočujú a navzájom
zdieľajú ako chcú, kedy chcú a na čom chcú.
RTVS musí reagovať na skutočnosť, že v rámci postupujúcich procesov globalizácie, informatizácie a digitalizácie života musí dôstojne zvládnuť aj úlohu obsahového poskytovateľa
(content provider) pre nové médiá.
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KAPITOLA 3
PRINCÍPY PROJEKTOVÉHO RIADENIA
Pre naplnenie plánu udávania trendov sa ako verejnoprávna inštitúcia budeme riadiť princípmi, ktoré budeme implementovať, dodržiavať a zdieľať pri riadení a rozvoji RTVS. Jednotlivé princípy budeme uplatňovať prierezovo prostredníctvom personálnych, technických,
programových a iných úloh, ktoré nám vyplývajú z platnej legislatívy.

1. Interaktivita
Vytvorenie vzájomného vzťahu s divákom a očakávaná personalizácia médií si vyžaduje
hlbšie poznanie našich poslucháčov a divákov, preto budeme systémovo skúmať a spoznávať nášho diváka/poslucháča.Implementujeme a zdokonalíme prácu so súčasnými dátami
a prehĺbime ich pre potreby verejnoprávneho obsahu, TV a rozhlasu, ale aj na oblasť nových
médií. Budeme sledovať a vyhodnocovať životnoštýlové trendy vo všetkých skupinách spoločnosti. Zintenzívnime spoluprácu s relevantnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí:
výskumnými ústavmi, futurológmi, výskumníkmi v oblasti psychológie, sociológie a komunikácie a marketingu. Pretavíme koncové údaje z výskumov do analytických máp a na ich
základe budeme vyrábať relevantné programy pre najširšie, ale aj marginalizované cieľové
skupiny.

2. Zvýšenie zapojenosti
Pretože chceme do vízie budúcej RTVS zapojiť verejnosť, potrebujeme využiť rôznorodé
stratégie a nové komunikačné cesty. Rôznorodosť budeme vnímať v najširšom možnom
zmysle (vek, sociálny status, kultúra, životný štýl, regióny, náboženstvo, etc.) Budeme systematicky vyvíjať taký mediálny obsah, ktorý je možné implementovať len na základe
hlbokého poznania spoločnosti a percipientov. Budeme inovatívni pri príprave nových konceptov. Zadefinujeme si kritériá pre dosahovanie inovatívnych formátov. Rôznorodosť takto
postaveného programingu, vývoja a podobne sa pretaví do „tradičných“ médií, ale podstatným spôsobom aj do sveta online a sociálnych médií.

3. Stanovenie priorít
Budeme rozvíjať princíp: Vzdelávať – Informovať – Zabávať, byť dôveryhodným zdrojom
informácií pri vytváraní portfólia programových služieb na základe princípov projektového
riadenia a vždy v súlade rozpočtovými možnosťami RTVS. Hlavným cieľom je byť jasne
a zreteľne identifikovateľný, jedinečný a dosiahnuť maximálny zásah v čo najširšom poslucháčskom/diváckom paneli. Budeme spracovávať take programové koncepty, ktoré obsahujú „veľké témy“ v životoch jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.
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4. Najrelevantnejší zdroj informácií pre všetky vekové skupiny
Správy, súčasné dianie, dokumenty a informácie budú konzistentne prioritou číslo jeden.
Chceme udávať trendy v žurnalistickom servise, kam zahrnieme aj nové typy koncových
zariadení: mobilné zariadenia, nové sociálne siete s vysokou personalizáciou k najširšiemu publiku. Naplnenie tohto konceptu znamená implementovať stratégiu „internet first“:
byť prvým online zdrojom informácii pre širokú verejnosť. Tento princíp zahŕňa nepretržitú
aktualizáciu správ počas celého dňa. Stratégia „najprv na internete“ zahŕňa rôzne pracovné
postupy, čerstvé myšlienky a rozvíjanie nových spôsobov komunikácie. Chceme držať tempo s narastajúcou rýchlosťou spravodajského cyklu s cieľom zvýšiť reputáciu RTVS ako
dôveryhodného redakčného informačného zdroja.
Mladí ľudia predstavujú relatívne malú časť nášho publika, aj preto si vyžadujú osobitné strategické zameranie. Uskutočníme preto hĺbkový výskum rozmanitosti ich potrieb
a správania; budeme porovnávať výsledky s výsledkami iných verejnoprávnych inštitúcií
v rámci V4 a EBU. Vypracujeme špecifické portfóliové stratégie podľa vekovej skupiny
(3-6, 6-12, 12-18, 18-34 ročných) a podľa ich životného štýlu. Prinesieme obsah na platformách a službách, ktoré používajú mladí ľudia. Zainvestujeme do cieleného online obsahu
vhodného pre mobilné zariadenia a zdieľania; všetky druhy krátkych foriem (klipy, fragmenty); „Kvapalné“ formáty obsahu; atraktívne rozprávania (založené na rýchlosti, bezprostrednosti, zábavnej hodnote, hrách). Uľahčíme dialóg, sebavyjadrenie, vzájomné schvaľovanie
a interaktivitu v tejto cieľovej skupine.
Vytvoríme špecifickú a dôveryhodnú komunikáciu naprieč všetkými typmi našich médií.
Budeme prítomní na hudobných festivaloch. Máme ambíciu vypracovať ďalšie ocenenia
a špeciálne udalosti pre túto časť nášho spektra. Zintenzívnime naše kroky byť sprievodcom
objavovania hudby a podporovať nachádzanie talentov v týchto cieľových skupinách. Pomenujeme dôveryhodných moderátorov ako vyslancov našich stratégií a definujeme ich ako
vzorové modely pre mladú generáciu.

5. Splnomocniť, zdieľať
Ako verejnoprávna inštitúcia máme obrovské príležitosti na vytváranie pridanej hodnoty
a vplyvu na poslucháčov/divákov. Prostredníctvom viacvrstvovej spolupráce v mediálnom priestore budeme otvorení pri zdieľaní obsahu, v poznaní, že existuje veľa problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Zintenzívnime spoluprácu s mienkotvornými organizáciami
na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni. Naďalej budeme digitalizovať a otvárať naše
archívy. Zintenzívnime spoluprácu s kreatívnym a mediálnym priemyslom, ktorí sú tvorcami verejného hodnotného obsahu. Ako verejnoprávna inštitúcia máme tradíciu v podporovaní komunít, ktorým budeme i naďalej pomáhať vyrovnávať sa s prírodnými katastrofami,
sociálnymi problémami a inými otázkami verejného záujmu
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6. Akcelerovať inovácie a vývoj
Našu infraštruktúru prispôsobíme novému mediálnemu prostrediu. Vytvoríme prevádzkovú
stratégiu pre celú organizáciu a plán pre multiplatformnú výrobu vrátane inteligentného používania noriem, metaúdajov a algoritmov. Nadefinujeme obmedzený počet oblastí, v ktorých
môžeme byť v čele inovácií a technologického rozvoja. Zintenzívnime spoluprácu v rámci
V4 a EBU v týchto oblastiach. Urýchlime aktivity učenia celej organizácie. Zintenzívnime
spoluprácu v oblasti interných noriem na dosiahnutie podpory inovácií a zníženia nákladov.
Budeme kombinovať znalosti z činností výskumu a vývoja európskych verejnoprávnych
inštitúcií a zdieľať poznatky s ostatnými v oblasti mediálneho priemyslu s cieľom zabezpečiť úspory. Budeme dôkladne monitorovať nové technológie s cieľom posúdiť ich vplyv na
produkciu obsahu, distribúciu a spotrebu. Budeme implementovať interné kroky k zvýšeniu
inovácií.

7. Transformácia firemnej kultúry
Vytvoríme takú firemnú kultúru, ktorá podporuje verejné hodnoty, interakcie a partnerstvá. Budeme dbať na rozvoj zamestnancov, aby sa stali flexibilnejšími, agilnejšími, komunikatívnejšími. Prijmeme najvyššie možné štandardy v riadení. Budeme otvorení vývoju
a inováciám. Spoločne budeme rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Zlepšíme prevádzkovú
efektivitu a budeme uvádzať všetky pozitívne príklady pokroku v organizácii. Sme pripravení využívať spätné väzby z kontrol na ďalšiu inšpiráciu, delegovanie, rozmanitosť a riadenie
paradoxov. Chceme inšpirovať zamestnancov k vzájomnému dialógu a napĺňať tým ciele
organizácie.

8. Vplyv a pôsobnosť verejnoprávnej organizácie
Okrem všetkých dostupných foriem štandardného výskumu (aj inovatívnych), ktoré vo vyraznej miere využívame, sa budeme zameriavať na meranie spätnej väzby od spoločnosti.
Výsledky použijeme na stanovenie priorít v produkcii obsahu, inováciách a distribučných
stratégiách. Vytvoríme dlhodobý pohľad na umiestnenie verejných organizácií a jedinečný potenciál verejnoprávneho vysielateľa ako osobitnej mediálnej organizácie a dôležitého
pro- ducenta a propagátora kultúry. Budeme iniciovať diskusiu o podpore učebných osnov
v školách a univerzitách o mediálnej výchove.

Príležitosti a riziká 2018 – 2022
Naplnenie predkladanej Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS v nasledujúcich rokoch je determinované nasledujúcimi príležitosťami a rizikami.
Príležitosti pre RTVS:
1. predstavuje funkčné a nenahraditeľné médium verejnej služby z pohľadu vlastného
programového konceptu
2. je jediným nespoplatneným médiom vo všetkých platformách
3. uchováva a sprístupňuje neoceniteľné kultúrne hodnoty prostredníctvom digitálneho
archívu
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4. predstavuje najsilnejšie a najširšie kreatívne a tvorivé zázemie
5. je nositeľom unikátneho know-how v audiovizuálnom priemysle
6. vlastní a využíva jedinečné technológie a vlastnú infraštruktúru
7. reprezentuje médium s minimálnou väzbou na komerčné a podnikateľské prostredie
z pohľadu vlastnej tvorby a vysielania
8. disponuje motivovanými a zainteresovanými zamestnancami a personálom
9. má verných a lojálnych divákov a poslucháčov
10. je rešpektovanou inštitúciou a neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, ako aj spoločenského a kultúrneho života
Riziká pre RTVS:
RTVS môžu ohroziť:
1. nesystémové legislatívne zmeny
2. dlhodobé neriešenie systémového financovania média verejnej služby
3. právne riziká zo starých súdnych sporov
4. vývoj pracovného trhu v dlhodobom horizonte a jeho dôsledky
5. finančná náročnosť a udržateľnosť inovácií v technologickej oblasti
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KAPITOLA 4
KONCEPCIA ROZVOJA SEKCIE
NOVÝCH MÉDIÍ
Koncepcia rozvoja nových médií reflektuje na výrazné zmeny v mediálnom priestore: znižovanie sledovanosti „tradičných médií“ a zmenu výberu obsahu na „tu a teraz“. Nové média
majú potenciál oslovovať všetky cieľové skupiny a efektívnejšie prinášať mediálny obsah.
Uvedomujeme si tieto zásadné zmeny, ktoré potrebujeme zachytiť, pravidelne vyhodnocovať, využiť pri spracovávaní nových formátov pre širokú verejnosť, ako aj pre fragmentované cieľové skupiny.
Online v RTVS
Pretvorenie súčasného webu RTVS na multimediálny web, ktorý zastreší všetky programové služby a poskytne im plnohodnotný priestor na propagáciu svojich programov. Prieskumy
mediálneho správania už dnes jasne signalizujú odklon najmä mladšej generácie od „konzumácie obsahov“ prostredníctvom klasického lineárneho obsahu TV a rozhlasu. U mladej
generácie (12-26 rokov tzv. millennials) badať postupne vzrastajúci nezáujem o televízne
služby, najmä vďaka novým technológiám a zobrazovacím prostriedkom.
Napriek tomu, že televízny obsah sledujú denne, ako primárne médium vnímajú internet. No
ten, paradoxne, má pre nich najslabšiu mieru dôveryhodnosti. Tento stav je výrazne determinovaný preferenciou k technickým zariadeniam, mobilitou a potrebou byť stále v pohybe.
Z médií, ktoré vlastnia, je na prvom mieste je smartfón, nasledovaný notebookom a až
v tretej línii je vlastníctvo TV prijímača (viazané na konkrétne miesto).
Súčasný web RTVS dlhodobo nespĺňa požiadavky moderného média ani po vizuálnej, ani
po technickej stránke. Redizajn prinesie užívateľom jednoduchosť, logickosť a prehľadnosť
a rýchly prístup k informáciám, ktoré sú pre moderný web nevyhnutné. Úvodná stránka
webu RTVS bude návštevníkov informovať nielen o novinkách v programoch RTVS, ale
poskytne im jednoduchý prístup k tomu, v čom je RTVS najsilnejšia. Tým sú streamy rozhlasových a televíznych služieb a rýchly prístup k online archívu, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie sekcie na webe.
Všetky programové služby dostanú vlastnú sekciu s live vysielaním, archívom a špeciálnym
obsahom tvoreným redaktormi a editormi. Vlastné podstránky budú mať tiež najsilnejšie
projekty RTVS. Nový web už nebude len pasívne poskytovať informácie, ale bude ich návštevníkom ponúkať a vyzývať ich k akcii prostredníctvom web-push notifikácií. Užívatelia
budú môcť hodnotiť programy pomocou emotikonov, vytvárať si playlisty a pod. Nový web
bude klásť najväčší dôraz na online vysielanie. Nebude len kopírovať vysielanie televízie
a rozhlasu, ale zameria sa aj na výrobu vlastného obsahu.
Správy RTVS – spravodajský web
Spravodajský web RTVS predstavuje chýbajúci diel skladačky mediálneho spravodajského
obsahu, ktorý RTVS ponúka. Prostredníctvom neho RTVS zasiahne ešte väčší počet divá-
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kov (respektíve užívateľov) na mediálnom trhu. Spravodajstvo má v súčasnosti k dispozícii
aplikáciu Správy RTVS, ktorej potenciál však nie je plne využitý práve kvôli absencii webu.
RTVS využitím synergického efektu, ktorý ponúka prepojenie mediálneho webu RTVS
so spravodajským webom a aplikáciou, zvýši svoj dosah v online priestore a zasiahne tak
ľudí, ktorí sledujú televíziu v menšej miere. Spravodajský web sa bude od iných webov na
Slovensku líšiť tým, v čom je RTVS najsilnejšia: využívaním video a audio obsahu, ktorý
RTVS vytvára vysielaním správ rozhlasu a televízie. Súčasťou štruktúry spravodajského
webu bude tiež dopravné spravodajstvo Zelená vlna, sekcia s videami od iReportérov, ktoré
budú dôležitým zdrojom pri tvorbe obsahu a taktiež Počasie s živými prenosmi z horských
stredísk a podobne.

Pripravované aplikácie RTVS
Televízna aplikácia
Televízna aplikácia prinesie vysielanie televízie priamo do mobilných zariadení našich divákov a bude im k dispozícii na všetkých miestach s pripojením na internet. Ide o koncový
digitálny prostriedok (niečo, čo ma už každý), ktorý užívateľom mobilných zariadení zjednoduší prístup k nášmu televíznemu obsahu v podobe živého vysielania a archívov. Aplikácia ponúkne jednoduchý prístup k live streamu Jednotky a Dvojky a súčasne možnosť
prístupu do TV archívu, skratky k odvysielanému spravodajstvu a k vlastným reláciám
RTVS. Okrem toho bude mať aplikácia “upútavkový newsfeed” - teda to, čo sa z upútaviek
nasadzuje ako to najlepšie do vysielania, sa nasadí aj do feedu “Neprehliadnite”. Pomocou
push up notifikácií vieme užívateľov informovať o programe vysielania, nových reláciách
v archíve a podobne.
HbbTV
Technologicky je RTVS pripravená na využívanie HbbTV. Táto nová informačná platforma
nám rozširuje poskytovanie nových služieb. Trendy v používaní tejto služby v zahraničí –
najmä Nemecko – naznačujú silný potenciál.
Upgrade, update spravovanie súčasných aplikácií RTVS – iRádio, Trpaslíci, Zelená vlna, Správy RTVS
Vývoj nových aplikácií
podporujúcich interaktivitu divákov a poslucháčov počas sledovania našich programov.
Nové aplikácie budeme priebežne pripravovať na základe prieskumov, spätných väzieb od
divákov našich online produktov.
EDO – edukačný web
Úlohou edukačného webu bude zábavnou formou vzdelávať divákov a poslucháčov RTVS.
Okrem online televízie bude zahŕňať články a vlastný video a audio archív.
Štvorka:
Na naplnenie obsahu televízie využijeme bohatý archív RTVS a zároveň všetky nové programy pre deti a mládež, na ktorých RTVS pracuje v súčasnosti. Detská TV môže byť súčasťou
portálu EDO.
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Web archív v smart TV
RTVS musí sledovať online trendy. Najväčší rozmach v súčasnosti zaznamenávajú poskytovatelia internetových streamovaných médií na požiadanie, akým je napríklad Netflix.
Snahou RTVS by malo byť pritiahnuť k televíznym obrazovkám čo najviac divákov a hlavne takých, ktorí bežne klasické televízie nepozerajú.
Platforma web archívu pre smart TV by divákom poskytla jednoduchý prístup k archívu,
ktorý máme v súčasnosti k dispozícii na webe RTVS.
Online rádiá RTVS
Okrem audio streamu sa budeme orientovať aj na video stream priamo zo štúdia. Musíme
klásť väčší dôraz na tvorbu špeciálneho obsahu na web a sociálne siete.
Sekcia nových médií
Na dosiahnutie vyššie naznačených zámerov vytvoríme a vybudujeme vysokomodernú Sekciu nových médií, ktorá sa stane výkladnou skriňou online prostredia spravovaného RTVS a
priblíži sa tak k aktuálnym trendom v rámci konzumácie mediálneho obsahu mladou a strednou generáciou. Sekcia bude vytvorená ako samostatná, nezávislá a plne automatizovaná entita, vytvárajúca lastný obsah a rovnoprávne kooperujúca s televíznou a rozhlasovou sekciou
Sekcia nových médií bude zodpovedná za naprojektovanie a vybudovanie:
• Spravodajského webu s najrýchlejším spravodajstvom (web, sociálne médiá, živé prenosy
• Športovo orientovaného webu s podporou vysielaní minoritných športov, ich top eventov
a majoritných športov v rámci nižších súťaží, vrátane podpory mládežníckych športov
a športových podujatí
• Rádio webov s video prenosmi z rádií
• TV webov
• TV archívu
• SRo webov
• Kultúrnych webov s prepojením na kultúrne akcie konajúce sa s podporou RTVS a všetky
akcie konajúce sa priamo v priestoroch SRo
• Informačných webov
• Tématických webov
• Súťažných webov
• Jednotlivých aplikácií pre mobilné platformy
• Školského edukatívneho portalu EDO – TV v každej škole
• Automatizácie a titulkovania obsahu pre zdravotne znevýhodnené skupiny občanov
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Sekcia nových médií bude fungovať nezávisle od zaužívaných postupov z televízneho
a rozhlasového prostredia a bude využívať vlastné postupy, technológie a prostriedky na
tvorbu obsahu. Vybudujeme ju ako technologicky jednu z najvyspelejších mediálnych platforiem v rámci európskych televíznych a rozhlasových spoločností. Ambíciou Sekcie nových médií okrem iného bude: aby do 120 sekúnd od vyjadrenia akéhokoľvek respondenta,
ktorého budeme snímať, bol jeho príspevok prítomný na všetkých online platformáchm redakčne spracovaný a otitulkovaný. Sekcia bude presadzovať automatizáciu, previazanosť,
flexibilitu a rýchlosť všetkých riešení v rámci multimediálneho obsahu. Sekcia musí dokáať vytvoriť akýkoľvek web alebo aplikáciu do 14 dní od schválenia grafických podkladov
a funkcií. Sekcia bude garantovať, že značky produktov RTVS v jej gescii budú v oblasti
nových médií, technológií a inovácií vysoko rešpektované a budú tvoriť trhový benchmark.
Východisková pozícia v oblasti technológií
Bežnou východiskovou pozíciou existujúcich redakčných systémov je situácia, ktorá kladie prekážky ďalšiemu kontinuálnemu rozvoju systémov a možností jednoducho a rýchlo
prinášať zmeny a obsah koncovým užívateľom. Webové informačné systémy nie sú centralizované, prinášajú čiastočné a často duplicitné obsahy s rôznymi nedostatkami, odlišnými
verziami medzi týmito heterogénnymi systémami. Existencia rôznych veľkých redakčných
systémov pre každú webovú stránku prináša problémy s údržbou, kontinuálnym rozvojom,
čo sa nutne pre- javí na schopnosti rýchlo reagovať na rozličné podnety a v neposlednom
rade i v cene rieše- nia a podpory. Veľké a sofistikované systémy sú prekážkou ďalšieho
rozvoja a do úva- hy prichádza nutnosť konsolidácie, optimalizácie a modernizácie existujúcich systémov pre správu obsahu podľa nových princípov, ktoré zbavia systém týchto
základných problémov.
Mikroservisová architektúra
Bežné redakčné a publicistické systémy využívajú jeden centralizovaný system, kde sú v
čase postupne doplňované rôzne funkcionality podľa požiadaviek manažmentu a redakcie.
Systém tak dokáže plniť svoju stanovenú funkciu, avšak pri tvor- be nových portálov je
potrebné tieto časti znova zapracovať, čo má za následok duplicitnú prácu, ťažkopádnosť,
pomalosť, problémy s udržiavaním a rozvojom do budúcnosti. Okrem toho vzhľadom na
špecifickosť týchto funkcionalít nemôže byť žiadna z nich zapracovaná
s náležitou pozornosťou a nemôže byť rozvinutá do podoby, ktorú by si zaslúžila.
Z týchto dôvodov sa budeme zameriavať na koncepciu, ktorá znamená technologický a filozofický posun v tejto oblasti: publikačnú platformu budúcej generácie postavenú na mikroservisovej architektúre. Podstatou tejto koncepcie je vytvorenie malých a moderných aplikácií, ktoré budú mať za cieľ jednu úlohu (napr. aplikácia na písanie článkov, spracovanie
obrázkov, spracovanie videí a pod.). Tieto aplikácie komunikujú medzi sebou pomocou volaní aplikačného rozhrania a spoločne dokážu vytvoriť jeden funkčný celok s vysokou dynamikou a priestorom pre ďalší rast. Výsledkom bude organický celok presne prispôsobený
pre prácu jednotlivých pracovníkov: či to bude článkový redaktor, správca multimédií (video obsahu, obrázkov), strihač, manažér sociálnych sietí, správc systému, správc vysielania
alebo administrátor. Hlavným systémom pre prácu redaktora je aplikácia pre správu článkov,
no na základe integ- rálnych prepojení je táto aplikácia prepojená s aplikáciami pre správu
obrazov, videí, ankiet, kvízov, formulárov, rozhovorov, minútového spravodajstva. Takto

Koncepcia rozvoja Sekcie nových médií

19

dokáže redaktor pridávať do článkov tieto rôzne obsahy bez toho, aby bolo nutné opustiť
rozhranie redaktora.
Koncepcia mikroservisovej architektúry bude vychádzať z nasludujúcich princípov:
1. Nadčasová a overená architektúra – plnohodnotné jednoúčelové aplikácie, ktoré sú použiteľné samostatne, alebo ako súčasť funkčného celku umožňujú jednoduchý rozvoj a integráciu.
2. Prispôsobenie pracovného rozhrania zvyklostiam a požiadavkám – systém abstrahuje od
nadbytočných prvkov, ktoré so sebou veľké systémy prinášajú. Každá mikroservisná aplikácia prináša špecializované rozhranie určené pre prácu s takým druhom ob- sahu, aký je
potrebný, a je mu prispôsobená. Dôraz je kladený na použiteľnosť, dostupnosť na rôznych
zariadeniach a rýchlosť práce. Výsledkom je sústredenie sa na samotný obsah a výkonnosť
redaktorov.
3. Centralizácia a konsolidácia obsahu – obsah je centralizovaný v jednotlivých špecializovaných aplikáciách (články, obrázky, videá, ankety, kvízy, formuláre, online rozhovory,
minútové spravodajstvo) a je možné s ním narábať podľa potrieb redakcie v jednotlivých
centralizovaných aplikáciách. To umožňuje jednoduchý prístup pre obsluhu a možnosť ďalšieho prepojenia s existujúcimi alebo novými systémami.
4. Krížová integrácia – jednotlivé aplikácie môžu byť používané na viacerých frontendových
stránkach, môžu používať obsahy ostatných portálov a podobne sa prepájať. Systém centrálnych repozitárov umožňuje jednoduchým spôsobom prepojiť nové i existujúce systémy tak,
aby bol obsah dostupný na viacerých koncových bodoch bez problému jeho zobrazenia.
5. Znovupoužiteľnosť obsahu – obsahy (obrázky, videá, články, formuláre, ankety, kví- zy,
online rozhovory, minútové spravodajstvo) sú centralizované vo svojich aplikáciách a umožňujú využívanie týchto obsahov centrálnych repozitárov na všetkých platformách.
6. Používateľsky prívetivé a vyladené užívateľské rozhranie – existujúce redakčné systémy
sú známe zložitosťou svojho užívateľského rozhrania, ťažkopádnosťou svojho ovládania
a zlou dostupnosťou na mobilných zariadeniach. Mikroservisové aplikácie vytvárané s dôrazom na jednoduchosť, prehľadnosť a dostupnosť na rôznych zariadeniach.
7. Jednoduchá údržba a upgrade – na rozdiel od existujúcich redakčných systémov, je pridanie nových funkcionalít do aplikácií jednoduché a následne je dostupné pre všetky portály
bez potreby hlbšej integrácie v cieľovom systéme. Systém malých a jednoducho udr- žateľných služieb tak ponúka takmer nekonečnú flexibilitu pre ďalší rozvoj a bezpečnosť.
8. Nižšie nároky na prevádzku – upustením od jednej veľkej centralizovanej aplikácie a vytvorením špecializovaných mikroservisov sa znižujú nároky na prevádzku.
9. Minimalizácia kritických prvokov infraštruktúry – rozdelením jednej centralizovanej aplikácie na viacero malých umožňuje minimalizovať kritické miesta infraštruktúry.
10. Jednoduchá škálovateľnosť – rozdelenie systému do jednotlivých aplikácií zjednodušuje
identifikáciu exponovaných prvkov a ich jednoduché škálovanie pre potreby vyššieho výkonu a dostupnosti. Výsledkom je zlepšenie užívateľského dojmu a rýchlosti práce s aplikáciami pri minimálnej latencii.
11. Ďalší rozvoj – rozdelenie systému do jednotlivých funkcionalít do špecifických aplikácií prináša benefity i v oblasti rozvoja funkcionalít. Oveľa jednoduchšie sa pridávajú nové
funkcionality, ktoré sú následne dostupné i v ostatných aplikáciách bez nutnosti nákladných
programových zásahov.
12. Štandardizované integračné rozhranie – súčasťou každej aplikácie bude zdokumento-
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vané, štandardizované a prehľadne navrhnuté rozhranie, ktoré umožňuje jednoduchú integráciu do funkčného celku. Takto navrhnuté služby umožňujú nielen vytvorenie samotného
systému, ale i jednoduchú integráciu so systémom tretích strán (smerom dovnútra i von zo
samotného systému).
Aplikačné moduly
Koncový systém je možné vyskladať z veľkého množstva aplikácií/modulov. Ich konfigurácia a prepojenie vytvára širokú paletu použitia tak, aby nevytvárali žiadne obmedzenia pre
vývoj nových funkcionalít a zapracovanie konečných požiadaviek. Do veľkej miery závisí
od požiadaviek na koncový systém a na ich základe je možné vytvoriť funkčný celok.
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KAPITOLA 5
KONCEPCIA ROZVOJA PROGRAMOVÝCH
SLUŽIEB TELEVÍZIE
Televízia – Jednotka v audiovizuálnom priemysle
Televízna platforma zatiaľ i naďalej zostáva dominantným audiovizuálnym médiom. Aj preto sa pri rozvíjaní koncepcie televíznych programových služieb zameriava na štandardné programové lineárne televízne služby v platforme free-to-air, a všetky
„must-carry“ (pozn. dostupné vo všetkých platformách) doplnené o nelineárne TV služby
v platforme online.

Formát

Názov - Značka

lineárna
TV

Online TV

Jednotka
:1

plnoformát

Simulcast
Jednotka :1

Dvojka
:2

plnoformát

Simulcast
Dvojka :2

Trojka
:3

Simulcast
plnoformát
Trojka :3

Štvorka
:4

-

Online
Štvorka :4

Zameranie
univerzálna cieľová
skupina
výberová časť cieľovej
skupiny zameraná na
dokument, diskusie
a národnostné menšiny
spravodajstvo, šport
a publicistika, životný
štýl a dokument

HIGHLIGHT
:1
pre všetkých
:2
pre každého
:3
pre informovaných

vysielanie pre detských
:4
divákov v cieľovej
pre deti a mládež
skupine do 15 rokov
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Jednotka :1
Koncepcia vysielania je i v nasledujúcom období postavená na programoch pre univerzálnu
cieľovú skupinu s užším zameraním na rodinný typ diváka. Nosnými prvkami štruktúry sú
naďalej spra- vodajské formáty, publicistika, zábava, dramatika, tvorba pre deti a mládež
a náboženské programy. Hlavné časové osi spravodajského vysielania ostávajú zachované.
Jednotka spolu s Trojkou vysielajú mimoriadne spravodajské relácie v prípade výnimočných celospolo- čenských udalostí. Vrcholové športové podujatia sa zaraďujú čiastočne aj
do programovej štruktúry Jednotky, ako boli diváci doteraz zvyknutí napríklad futbalové
a hokejové zápasy slovenskej reprezentácie. Hlavnou doménou Jednotky je vlastná dramatická tvorba, seriá- lová i filmová. Zámerom je tvoriť a vysielať viac vlastnej tvorby ako
kedykoľvek predtým a snažiť sa vysielať aspoň dva vlastné dramatické seriály ročne, rovnako naďalej podporo- vať vznik pôvodných slovenských filmov a posilniť aj dokumentárnu
tvorbu na Jednotke. Kanál simultánne vysiela i na webe.

Dvojka :2
Druhý programový okruh RTVS je koncipovaný pre výberovú časť univerzálnej cieľovej
skupiny. Vďaka presunu väčšiny športových udalostí na iný kanál sa otvorí priestor pre vytvorenie pevných časových línií a dodržiavanie pravidelnosti vysielania cyklických programov. Premietne sa to napríklad aj na rozšírení bloku hovoreného slova vo večernom vysielaní, v ktorom pribudnú pravidelné diskusné relácie o histórii, vede a civilizácii. Zároveň
bude možné zrealizovať vytvorenie dlhodobo plánovaného artového bloku, ktorý bude pozostávať z kultúrneho spravodajstva, magazínov o umení i filmovej tvorbe, oceňovaných
dramatických titulov z archívu RTVS, ako aj cyklu o etikete. Ďalší koncipovaný blok by
tvorili magazínové a dokumentárne tituly z oblasti vedy a techniky. Za kľúčové možno považovať uvoľnenie vysielacej plochy na tematické večery, ktoré bolo možné vytvárať iba
v čase sviatočných mimo-štruktúr. Prízvuk sa kladie na dokumentárne programy, diskusné
relácie a národnostné vysielanie. Plán je vytvoriť väčší priestor programom pre národnostné
menšiny, ktorý by mal dosiahnuť nárast až o 100% oproti vysielanému objemu v roku 2017.
V programovej štruktúre nechýba dramatická filmová tvorba. Filmové vysielacie okná sa
venujú univerzálnejším a kultovým dielam. Kanál simultánne vysiela i na webe.

Trojka :3
Zámerom je vytvoriť tretí kanál RTVS, ktorý sa venuje spravodajstvu, športu a publicistike.
Spravodajské a publicistické relácie majú vyhradené pravidelné a pevne stanovené časové
osi. Dôležitou súčasťou tohto vysielania je orientácia na udalosti na svetovej, celoslovenskej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. Vzhľadom na objem športových udalostí, na ktoré
RTVS aktuálne vlastní vysielacie práva, je nutné vytvoriť programovú službu, kde by sa ich
vysielanie zoskupovalo. Primárnym cieľom RTVS do budúcnosti nie je vytvoriť monotypové stanice. Práve spájaním rôznych obsahov dokáže RTVS priniesť vo vysielaní pestrejšiu
ponuku, a tak hodnotnejšie napĺňať službu verejnosti. Pomernú časť obsahu budú tvoriť
publicistické programy, ktoré sa tematicky zamerajú hlavne na podporu zdravého životného
štýlu divákov. Pôjde o relácie, ktoré sa venujú správnej výžive, životospráve či fyzickým
aktivitám. Okrem osvetových programov venovaných prevencii a boju proti civilizačným
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chorobám budú vyrábané a vysielané aj programy s ekologickými témami, ktorých zámerom
je priniesť informácie dôležité pre tvorbu a rozvoj zdravého životného prostredia. Trojka prinesie aj dokumenty venované osobnostiam športového života či mladým slovenským talentom, ktoré dokážu inšpirovať aj najmladšie vekové skupiny divákov a povzbudiť ich k aktivite a budovaniu zdravého životného štýlu. Trojka bude taktiež pripravená na prispôsobenie
svojej štruktúry mimoriadnym udalostiam a na okamžitú premenu na monotypovú stanicu
na dobu určitú v čase významných spoločenských udalostí, ako sú voľby či olympijské hry.

Štvorka :4
Koncepcia štvrtého online okruhu vychádza z potreby pripraviť dostupné vysielanie pre
detských divákov. V súčasnosti sa najmladšie divácke skupiny nachádzajú hlavne v onli- ne
prostredí a televízii venujú stále menej svojho voľného času. Tento trend zasahuje už deti od
2 rokov. Preto by mala vzniknúť online platforma vysielania, ktorá by bola deťom dostupná
kedykoľvek a kdekoľvek. Jej súčasťou budú rôzne programy dramatického, vzde- lávacieho,
publicistického a zábavného charakteru. Štvorka bude využívať bohaté archívy RTVS (seriály, filmy, detské relácie). Vzhľadom na životný štýl cieľových divákov do 15 rokov bude
pravidelný časový rámec vysielania so začiatkom o 06.00 a koncom o 20.30 hodine. Zámerom je do troch rokov po spustení vysielať dominantne pôvodnú tvorbu, a teda vy- tvoriť
programovú štruktúru, ktorá bude z viac ako 50% obsahovať domáce diela. Okrem toho je
ďalším cieľom priniesť obsah, ktorý bude špeciálne vytvorený len pre online plat- formu.
Online obsah bude mať odlišnú formu od bežného televízneho obsahu a vytvorený bude na
základe potrieb mladších cieľových skupín, prispôsobený ich kognitívnym schop- nostiam.
Vlastné programy v spracovaní vhodnom pre deti sa budú venovať hlavne roz- voju zručností, vedomostí, etických a morálnych vlastností či zdokonaľovaniu jazykových znalostí
nielen v materinskej, ale i cudzej reči, a to všetko prostredníctvom rôznych progra- mových
druhov, žánrov a tematických okruhov. Vysielanie pre deti nebude prerušované športovými
udalosťami, mimoriadnymi spravodajskými formátmi, ani inými programami.
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KAPITOLA 6
KONCEPCIA ROZVOJA PROGRAMOVÝCH
SLUŽIEB ROZHLASU
Informačné programové služby
Rádio Slovensko
Rádio Slovensko je 24-hodinová programová služba, prioritne živý prúd vysielania, s dominantnou orientáciou na aktuálne spravodajstvo, publicistiku a šport. Naďalej zostáva vlajkovou loďou verejnoprávneho vysielania. Jeho cieľovou skupinou je poslucháč
v produktívnom i postproduktívnom veku, ktorý sa zaujíma o informácie a súvislosti. Pre
účely vysielania Rádia Slovensko sa za produktívny vek považuje rozpätie 30 – 65 rokov,
za postproduktívny vek 65 rokov a viac. Vzhľadom na potreby poslucháčov v závislosti
od ich veku sa primárna cieľová skupina zo súčasných 30 – 55 rozšíri na 30 – 70 rokov.
Poslucháč Rádia Slovensko uprednostňuje dynamickejší spôsob vnímania svojho okolia
a zaujímajú ho globálnejšie témy a problémy; zaujíma sa o aktuálne spoločensko-politické
dianie.
Otázka počúvanosti zostáva naďalej jednou z najdôležitejších, nemôže však byť kľúčovým
ukazovateľom na úkor kvality programu. Hoci sa Rádio Slovensko profiluje ako informačné
rádio, pri posúdení hodnoty hovoreného slova neodvratne dospejeme k záveru, že zhruba
štvrtina z neho predstavuje upozornenia na ďalší program, či už cez moderátorské vstupy,
alebo upútavky. Preto ani v najbližšom období nie je nevyhnutné zásadne meniť pomer
slova a hudby vo vysielaní, postačuje skvalitniť obsah slova. Celkovo však jeho zastúpenie
vo vysielaní postupne vzrastie, a to na 50, resp. 55 %. Cez víkendy a vo večerných hodinách
bude okruh vysielať bloky umeleckého programu.
Rádio Slovensko bude informácie prinášať tu a teraz. Rádiožurnál bude súhrnom udalostí,
nie ich premiérou. Jeho vysielací čas sa predĺži tak, aby v ňom nechýbali základné informácie
z regiónov. K súčasným vysielacím časom o 7:00, 12:00, 18:00 a 22:00 pribudnú aj dve
vydania Minižurnálu o 10:00 a 15:00. Zachováme systém celodenných hodinových
správ a počas väčšiny dňa ponúkneme aj polhodinové krátke správy. Samotná vysielacia
štruktúra bude korešpondovať s bežným vnímaním poslucháčov, z čoho vyplynie úprava
vysielacích časov popoludňajšieho bloku od 13.00 do 18.00 a večerného od 19.00 do 22.00
h. Zároveň v programe treba posilniť odbornosti, kompetentnosti a dôveryhodnosti. Diskusie
o aktuálnych témach budú súčasťou týchto blokov. Súčasťou dennej dramaturgie Rádia
Slovensko budú najvýznamnejšie témy domáceho aj zahraničného života, sledovanie
ich vývoja v celodennom spravodajstve, v aktuálnej publicistike v prúdovom vysielaní
prinášanie nových súvislostí, ktoré ich ovplyvňujú, ako aj dôsledky týchto udalostí pre
spoločenské a politické dianie, v obvyklom rozsahu aj náboženské vysielanie. Kvalitné
športové spravodajstvo a publicistika naďalej zostane pridanou hodnotou okruhu. V programe bude aj v ďalšom období zastúpené umenie i vzdelávanie. Príležitostne počas sviatkov
alebo počas špeciálnych tematických dní zostanú na Rádiu Slovensko zachované umelecko-vzdelávacie programy (fíčre).
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Veľmi dôležitou úlohou je skvalitnenie jazykového prejavu všetkých redaktorov a prioritne
moderátorov prúdových vysielaní. Je nevyhnutné pokračovať v ich pravidelnom hodnotení
a školení pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
Vzhľadom na požiadavky verejnosti na zaradenie kultovej relácie „Pozor, zákruta“ na prvý
rozhlasový okruh, ako aj v súvislosti so stále sa zvyšujúcimi požiadavkami na oblasť dopravy, bude mať táto relácia v nastávajúcom období opäť svoje miesto na Rádiu Slovensko ako
súčasť živého prúdu s odborne zameranými moderátormi v popoludňajšom bloku.
Rádio bude významnejšie prepájané s regiónmi prostredníctvom živého vysielania z regionálnych štúdií v Košiciach a v Banskej Bystrici a pravidelných živých vstupov. Päťdesiat
percent hudby bude tvoriť slovenská hudba. Hudobný formát sa rozšíri zo súčasných Adult
Contemporary o Oldies i najnovšiu produkciu slovenských hudobníkov a skupín. Formát sa
pri vhodných príležitostiach uvoľní aj pre ľudovú hudbu.
Na Rádio Slovensko sa vráti aj relácia „Túto hudbu mám rád“, v ktorej dostávajú v neformálnom rozhovore priestor zaujímaví hostia. V rámci zábavných programov v nedeľu predpoludním rozšírime ponuku tak, aby sa vysielali v štvortýždňovom cykle. Prioritou okruhu
je ponúknuť poslucháčovi kvalitnú programovú službu od aktuálneho a atraktívneho domáceho i zahraničného spravodajstva cez publicistiku až po zábavu na slušnej a inteligentnej
úrovni.
Rádio Regina
Programovú službu Rádia Regina vytvárajú tri regionálne štúdiá - Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Ide o 24-hodinové vysielanie, v ktorom sa prúd strieda s blokovými prvkami.
Tri informačné zdroje sa tak zlievajú do jedného programu prúdu. Tento stav je nevyhnutné
zmeniť.
Rádio Regina je potrebné formátovať ako tri samostatné vysielacie centrá s istým percentom sieťovaných programov. Súčasný stav, v ktorom každé štúdio prispieva do spoločného
vysielania, vytvára hybrid, ktorý modelovo vyzerá ako dobré riešenie, v skutočnosti však
ponúka poslucháčom to, čo ich v zásade nezaujíma: lokálne informácie z iných regiónov,
ktoré sú pre nich ťažko uchopiteľné v súvislostiach a spravidla neslúžia ani ako porovnávací
model v ich živote. Pri takomto formáte rádio nesplýva so svojím poslucháčom, hlasy, ktoré
ho oslovujú, sú mu cudzie, nestretáva sa s nimi v teréne, majú inú dikciu i temporytmus
napriek tomu, že ide vždy o ten istý slovenský jazyk. Rádio Regina Bratislava má navyše
špecifické postavenie, keďže sa obracia aj na poslucháčov metropoly.
Na Rádiu Regina máme ambíciu zvýšiť autonómnosť vysielania, spoločné ponechať večerné a nočné vysielania. Spájanie uskutočňovať pri náboženskom vysielaní, športe a pri
publicistike vo forme špecializovaných magazínov.
Rádio Regina je určené pre nediferencovaného poslucháča. Oslovuje deti, študentov, produktívnu i postproduktívnu generáciu, ľudí, ktorých spája záujem o regionálne dianie.
Hudobne je Rádio Regina orientované v prúdovom vysielaní ako oldies rádio s využívaním
folklórnej produkcie. V blokových reláciách dáva priestor aj súčasnej hudbe. Pomer slova
a hudby je 45 : 55.
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Rádio Regina je garantom pravdivých a overených informácií v regióne, vyhľadáva
atraktívne témy, vzdeláva, získava si a motivuje detského poslucháča, prináša múdrosť,
radu, usmernenie v spleti životných situácií, buduje hrdosť na región, opiera sa o kultúrne
hodnoty a rešpektuje náboženské cítenie.
Od Rádia Slovensko sa líši emocionálnou pridanou hodnotou, ktorou je blízkosť poslucháčovi, čo sa odráža vo viacerých reláciách jednak obsahovo (hlbšie témy o medziľudských
alebo medzigeneračných vzťahoch, témy smerujúce k psychológii a filozofii, duchovné témy
a pod.), ako aj formálne (väčšie plochy slova, kontaktné relácie, tradičné formáty, pomalšie
tempo).
Tento rozmer vysielania Rádia Regina považujeme za potrebné naďalej rozvíjať a podporovať jeho kvalitu dôsledným výberom tém, dôrazom na ich spracovanie v adekvátnej kvalite
a rozsahu.
V oblasti tradičných formátov má Rádio Regina niekoľko osvedčených relácií, ktoré majú
svoju „značku“, sú poznateľné, identifikovateľné a poslucháčsky obľúbené: Zvony nad krajinou, Portréty, Klenotnica ľudovej hudby, Zábavník, detské relácie Leporelo a Halabala
a mnohé ďalšie.
Namieste je najmä úvaha o zavedení dvoch dôležitých formátov: magazín o regionálnej kultúre a umení (bývalé Zrkadlenie) a magazín pre poľnohospodárov a farmárov (bývalá Roľnícka beseda). Oba formáty majú potenciál byť aktuálne naplnené regionálnym obsahom.
Samostatnou výzvou do budúcich rokov je otázka komunikácie obsahu programovej služby
smerom von. Rádio Regina má originálny, bohatý a informačne hodnotný obsah. Hlavným
posolstvom komunikácie by mala byť informácia o tom, že Rádio Regina nie je staromódne
rádio, ale tradičné a kvalitné regionálne rádio, a teda jeho cieľovou skupinou nie sú dôchodcovia, ale konzervatívni poslucháči a lokálpatrioti.

Kultúrne programové služby
Rádio Devín
Rádio Devín ako programová služba s 24-hodinovým vysielaním pre celé Slovensko bude
naďalej spĺňať vysoké štandardy pre umelecky náročného a intelektuálne zameraného poslucháča, vyhľadávajúceho programy z oblasti klasickej hudby, jazzu, umelecko-dramatické a umelecko-slovné programy, informácie zo sveta kultúry, umenia, vedy a literatúry.
Vzhľadom na profiláciu ostatných rozhlasových okruhov (Rádio Slovensko a Rádio Regina
– ako informačné programové služby) a svoju profiláciu ako „rádia kultúrnej a umeleckej
programovej služby“ bude Rádio Devín ponúkať typy programov aj pre skupinu poslucháčov zaujímajúcich sa o oblasť umenia a kultúry, ktorí však ešte nie sú vyprofilovaní ako
nároční, avšak svojím záujmom vytvárajú potenciál pre stálych a verných poslucháčov Rádia Devín. Záujmom Rádia Devín je vytvoriť prehľadnú programovú štruktúru, ktorá poslucháča zorientuje aj v náročnosti jednotlivých programov, čím sa na jednej strane vyhovie rôznym skupinám umelecky a kultúrne zameraných poslucháčov, na druhej strane sa
zamedzí vytvoreniu pocitu z Rádia Devín ako „elitárskeho“ rádia. V prípade významných
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celospoločenských udalostí či významných kultúrnych výročí môže byť umelecký program,
ako napríklad rozhlasová hra či koncert vážnej hudby, odvysielaná zároveň na všetkých rozhlasových okruhoch RTVS, a to platí aj opačne.
Filozoficko-estetickými východiskami Rádia Devín bude umelecká, kultúrna, vedecká, historická i náboženská reflexia súčasných, historických, sociálno-kritických fenoménov, tém
a problémov, aktualizovaných záujmom poslucháčov, spolupracujúcich autorov a umelcov
resp. kultúrno-spoločenským dianím.
Východiskom programovej ponuky Rádia Devín bude akceptovanie overených kultúrnych
hodnôt a rámcov a popri zaužívaných umeleckých rozhlasových formách ich spracovania
bude záujmom Rádia Devín zachytávať a reflektovať aj súčasné umelecké i kultúrno-názorové trendy a ponúkať ich poslucháčom v nových aj experimentálnych formách.
Prioritou Rádia Devín je a ostane aj v budúcnosti tvorba pôvodných rozhlasových programov vo vlastnej dramaturgii a réžii, v spolupráci so slovenskými a zahraničnými hosťami.
Kľúčovou oblasťou bude umelecká tvorba umelecko-dramatických, umelecko-slovných,
hudobných a hudobno-slovných programov, koncertov či koncertných cyklov v nahrávacích
kapacitách RTVS. Cieľom umeleckej tvorby bude vytvárať vysokohodnotné autorské a interpretačné diela, ktoré sa zaradia do Zlatého umeleckého fondu v oblasti rozhlasovej tvorby.
V oblasti umelecko-dramatických programov bude základom tvorba pôvodných rozhlasových hier a je záujmom zvýšiť kapacitu výroby tak, aby si poslucháč zvykol na pravidelný
cyklus premiér rozhlasových hier. Zámerom Rádia Devín je vytvorenie súbehu námetov,
ktorý by otvoril dramaturgiu rádia novým impulzom a oživil by záujem autorov o rozhlasovú tvorbu. Zvýšením počtu rozhlasových hier sa počíta so zaangažovaním väčšieho počtu
autorov a hosťujúcich hercov, čo prehĺbi spoluprácu s divadlami a divadelnými umelcami.
Rádio Devín má ambíciu zvýšiť podiel výroby rozhlasových hier a všetkých typov programov v štúdiu v Banskej Bystrici a Košiciach a oživiť tak spoluprácu RTVS aj s regionálnymi
divadlami a umelcami.
Z oblasti umelecko-slovných programov je kľúčovým záujmom Rádia Devín vytvoriť
programy, podporujúce oblasť umeleckého prednesu poézie a prózy, ktorý z hľadiska interpretačného umenia ostáva nezastupiteľným nástrojom na rozvoj kvalitnej komunikácie a porozumenia písanému a hovorenému textu. Rovnako je záujmom vytvárať programy, ktoré
pútavou umelecko-slovnou formou priblížia kľúčové diela literárnej spisby, ale aj aktuálnu
tvorbu a diela súčasných literárnych osobností.
Prostredníctvom fíčrov, publicistických a dokumentárnych programov plánuje Rádio Devín
vytvárať na jednej strane škálu podporných programov vlastnej umeleckej tvorby, zároveň
a najmä sledovať významné aktivity a osobnosti v rámci celého Slovenska, ako aj významné
zahraničné osobnosti a telesá, ktoré na Slovensku hosťujú. Týmito formátmi sa poslucháčom
sprostredkujú aj významné aktivity a osobnosti z oblasti vedy či náboženského a kultúrneho
života.
Hudobné a hudobno-slovné programy nadviažu na ponuku programov z oblasti profilových
žánrov Rádia Devín, ktorými sú vážna a sakrálna hudba, jazz a blues, folk a ethnoworld
music a elektroakustická hudba. Dôležitým aspektom týchto programov bude vytvorenie
programového priestoru pre náročného aj stredne náročného poslucháča a okrem
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experimentálnych a súčasných trendov spomínaných hudobných druhov chceme ponúknuť
poslucháčovi aj kompozície či piesne, ktoré predstavia jednotlivý druh hudby vo svojej
pôvodnej či klasickej polohe.
Rádio Devín plánuje podporovať pôvodnú slovenskú textársku tvorbu. V rámci jednotlivých
diel bude zvláštnu pozornosť venovať textárskemu autorskému vkladu do piesní. Programovo
bude mapovať slovenskú pesničkársku tvorbu, bez ohľadu na žánrové hudobné zafarbenie.
Rádio Devín plánuje v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu
a rezidenčnými umelcami pravidelne ponúkať významné symfonické diela vážnej hudby,
podporovať autorskú tvorbu súčasných skladateľov a uvádzať ich v pravidelných živých
premiérach a prenosoch z koncertných sál budovy Slovenského rozhlasu, ako aj zo záznamu.
Pokračovať bude v programovej ponuke zdieľaných programov medzinárodnej platformy
EBU, s vysokokvalitnými koncertmi z najväčších hudobných festivalov sveta, zo slávnych
koncertných siení, v podaní tých najkvalitnejších symfonických orchestrov, komorných telies
a sólistov, ako aj v zdieľaní operných produkcií z najvýznamnejších svetových operných
scén.
V spolupráci s televíznymi programovými službami má ambíciu vytvárať krátke filmové
dokumenty z prípravy vlastných významných umeleckých programov, ktoré bude poslucháčom
zdieľať v rámci propagačných článkov na webe Rádia Devín.V rámci edukačných programov
chce Rádio Devín ponúknuť celú škálu verejných odposluchov svojich programov, špeciálne
rozhlasových hier pre študentov a záujemcov zo širšej verejnosti vo svojich štúdiách.
Rádio_FM
Rádio_FM bude naďalej zamerané najmä na kvalitnú nestrednoprúdovú hudbu s presahom
do širšieho kultúrneho a umeleckého priestoru, orientovanú na náročnejšieho mladšieho
poslucháča (cieľová skupina 19 - 35 rokov).
Hudba a informácie o hudbe budú aj naďalej tvoriť najpodstatnejšiu časť vysielania, nie
však jedinú. Poslucháčske návyky u mladšej generácie sa prudko menia a rádio už nie je
pre mladých tým najhlavnejším médiom, ktoré im ako prvé prináša informácie a určuje
trendy. Mladí ľudia majú dostatok iných možností, ako sa dostať k novej hudbe a ako sa
môžu svojmu hudobnému žánru venovať. Ak chce rádio naďalej zostať ich spoločníkom,
musí sa stať súčasťou ich životného štýlu a rešpektovanou značkou. K informácii, resp.
novej pesničke musí vo vysielaní pridať autentický a originálny obsah. Musí poslucháčov
sprevádzať na akciách, ktoré navštevujú, a ponúkať im aj vlastné.
To si vyžaduje vybudovanie redakcie so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane špeciálnej
internetovej sekcie s portálom a dôslednou prácou s horúcimi aktualitami a so sociálnymi
médiami - podobne ako u našich verejnoprávnych «dvojičiek» - rakúskeho FM4, českého
Rádio Wave či BBC 6 Music; táto potreba sa v dnešnej dobe javí ako absolútna nevyhnutnosť.
Dôležité pre budúcnosť Rádia_FM je zachovanie a rozvíjanie tzv. špeciálov – hudobných
aj nehudobných tematických relácií, ktoré dokážu pritiahnuť k počúvaniu rádia rôzne
komunity poslucháčov. Tie sú pre počúvanosť rádia tohto typu kľúčové a od schopnosti
osloviť ich sa odvíja aj úspešnosť rádia. Denná počúvanosť za posledné roky vzrástla, dnes
sa pohybuje tesne pod 3% a postupne sa blíži k stropu počúvanosti, ktorý pri zachovaní
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formátu odhadujeme niekde medzi 4 – 5%. Avšak nielen počúvanosť je zmyslom existencie
Rádia_FM. Vkusová a hodnotová stopa, ktorú rádio zanecháva v cieľovej skupine mladých
poslucháčov, asi najviac ohrozených dezorientáciou v mediálnom prostredí, je a naďalej
bude neoceniteľná.
Prioritné projekty:
• Ceny Radio_Head Awards, ktoré alternujú mainstreamové hudobné ocenenia. Sú výraznou
a mediálne najviac citovanou udalosťou Rádia_FM počas celého roka
• Vlastný festivalový stan na letných hudobných festivaloch.
Pre budúci vývoj je rovnako dôležité aj potvrdzovanie hodnôt a kódexu stanice:
• pozitívny, nenútený a kultivovaný prejav vysielajúcich dídžejov, odlišný od moderácie
v komerčných rádiách. Uveriteľnosť a mienkotvornosť v prejave a obsahu,
• prezentovanie kultúr a subkultúr blízkych životnému štýlu mladšieho poslucháča afinitným
spôsobom. Graffiti, squatting, animácia, maľba, vizuálne umenie, web, startupy, konferencie,
životný štýl, móda, cestovanie a hudba.
• relevantný obsah, publicistika, hudobné novinky a fíčre, rozhovory, umenie, podpora
kultúrnych podujatí a informovanie o nich.
Už pred zákonom o povinných 35% hudby slovenských autorov sa podobne ako ďalšie
programové služby SRo, Rádio_FM prezentovalo ako médium s jej najväčším podielom,
zohľadňujúc špecifické poslanie služby - domáca hudba musí byť nová nielen dátumom
produkcie, ale skutočne novo a sviežo aj znieť. Keďže domáci poslucháč je aj v dôsledku
«dedičstva» na desiatky rokov pretrhnutej kontinuity s celosvetovým hudobným vývojom
ešte stále pomerne konzervatívny, zaujať ho nie je práve najľahšou úlohou - a to ako pre
mladých domácich producentov, tak aj pre rozhlasových redaktorov, DJ-ov či dramaturgov.
Napriek tomu sú práve aktivity smerujúce k podpore novej domácej hudby na Rádiu_FM
tými najčastejšími, najviditeľnejšími a najprínosnejšími. To spätne pomáha meniť celkovú
situáciu a odhodlanie poslucháčov vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a spoznávať aj čosi
iné, «než sa bežne hráva».
Rádio Patria
Táto programová služba plní úlohy národnostného vysielania, ktoré má informačnú, kultúrnu a jazykovú funkciu. Národnostné vysielanie je strategická programová služba. Vytvára
v spoločnosti prostredie, ktoré utužuje väzby medzi majoritným národom a národnosťami
a etnickými skupinami. V rámci národnostného vysielania je ambíciou posilniť terestriálne
možnosti distribúcie rozhlasového signálu a vytvoriť priestor na jeho ďalšie skvalitňovanie.
Tiež je dôležité hľadať také formy prezentácie a vysielania, ktoré sú kompatibilné s očakávaním
a nárokmi poslucháčov. Národnostné vysielanie potrebuje osloviť mladšiu generáciu v záujme
uchovania kontinuity, dostatočne však musí odrážať aj svet generácie strednej a staršej. Okrem
tvorby magazínov a umeleckých tvarov budeme akcentovať informácie a živé prúdové vysielanie
s možnosťami interakcie cez nové médiá. Cieľom je dosiahnuť a udržať taký stav, aby národnostné vysielanie bolo pre národnosti prvotným zdrojom informácií. Aj národnostné vysielanie sa pohybuje v konkurenčnom prostredí, musí preto zabojovať o svojho poslucháča.
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RTVS vytvorí čo najlepšie podmienky na to, aby bolo toto vysielanie v komfortnej kvalite
dostupné pre všetkých potenciálnych poslucháčov. Vysielanie Rádia Patria je plnoformátovým vysielaním. Intenzívnejšie bude cestovať za svojím poslucháčom a nachádzať nové
formy prenosu udalostí pre národnosti (napríklad živé prenosy podujatí cez internet).
V rámci národnostno-etnického vysielania z Košíc máme ambíciu posilniť prítomnosť národností aj v rámci majoritného vysielania na Rádiu Regina. Išlo by hlavne o prierezové udalosti, ktoré majú potenciál osloviť aj širšie cieľové skupiny (priame prenosy národnostných
festivalov) a obohatiť národnostné vysielanie o atraktívne eventové udalosti organizované
priamo RTVS (súťaž rómskych spevákov), krátke správy počas dňa v prúdovom vysielaní
Rádia Regina v jazyku národností.
Radio Slovakia International (RSI)
Poslaním RSI je prinášať aktuality a zaujímavosti z diania na Slovensku širokému spektru poslucháčov. Dlhodobo je významným sprostredkovateľom politického, spoločenského
a kultúrneho života na Slovensku v zahraničí a zároveň prostriedkom komunikácie
s krajanmi. Od jesene 2015, najmä vďaka terestriálnemu vysielaniu na frekvenciách Rádia
Patria v Bratislave a jej okolí a zároveň posilneniu aktivít na sociálnych sieťach, sa Radio
Slovakia International stalo vyhľadávanou spravodajskou službou aj pre tisícky cudzincov
žijúcich a pracujúcich na Slovensku.
Aby sa obsah vysielania Radio Slovakia International dostal k čo najširšiemu okruhu skupín
svojich poslucháčov, prioritou ďalšieho obdobia rozvoja tejto programovej služby bude predovšetkým zabezpečiť oporu na užívateľsky prístupnom webe a aplikáciách pre mobilné
komunikačné zariadenia. Tieto moderné technologické trendy chceme rozvíjať v troch rovinách:
• Sprístupnením relácií v podobe „podcastov“ a zjednodušenie/zatraktívnenie prístupu k nim
(či už zautomatizovaním prístupu k zvukovým súborom cez kanál RSS alebo spoluprácou s
databázou iTunes). V posledných desiatich rokoch celosvetovo rastie počúvanosť podcastov,
ktoré sú moderným trendom rozhlasového vysielania, a preto by Radio Slovakia Internatio
chcelo tento trend rozbehnúť aj v rámci slovenskej mediálnej ponuky.
• Posilnením spravodajského potenciálu cez web aj mobilné aplikácie. Keďže Radio Slovakia International je súčasťou Informačných programových služieb a denne produkuje
spravodajský magazín v zvukovej aj textovej podobe, do budúcna chceme podporiť jeho
šírenie (resp. samotný prístup k nemu) aj po technickej stránke. Webové stránky s textovým
spravodajským obsahom sa vďaka indexovaniu budú zobrazovať vo výsledkoch webových
vyhľadávaní.
Denný súhrn spravodajstva v piatich svetových jazykoch by takisto mohol rozšíriť či už
existujúcu mobilnú aplikáciu „Správy RTVS“, alebo by sa uplatnil aj v samostatnej mobilnej aplikácii Radio Slovakia International (táto aplikácia by okrem textového spravodajstva
mohla poskytovať aj databázu publicistických príspevkov v zvukovej podobe).
• Podporením vysielaného obsahu na sociálnych sieťach cez fotografie a video. Uvedomujúc
si rastúci vplyv sociálnych sietí, jednotlivé jazykové mutácie Radio Slovakia International aktívne komunikujú so svojimi cieľovými skupinami poslucháčov cez tieto platformy.
Sociálne siete podporujú možnosť upozorniť na obsah vysielania aj cez krátke „videopo-
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zvánky“ alebo fotografie. Tiež je to priestor na šírenie už zvukového materiálu cez odkazy
na webstránky RTVS.
Radio Slovakia International bude naďalej denne vysielať v premiére magazín v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom, slovenskom a španielskom v rozsahu 30 minút
v každej jazykovej mutácii. RSI ostáva významným vkladom do komunikácie materskej
krajiny so zahraničnými Slovákmi.
V spravodajstve sa RSI zameriava na aktuálne politicko-spoločenské dianie na Slovensku.
Dôležité je, aby každá jazyková mutácia prinášala informácie zo Slovenska s pridanou hodnotou určenou pre jednotlivé krajiny. Aby sme vedeli zabezpečiť maximálnu aktuálnosť
a atraktívnosť spravodajstva, budeme podporovať spoluprácu s regionálnymi aj zahraničnými spravodajcami.
V aktuálnej publicistike budú dominantnými témami: udalosti na domácej politickej scéne,
zahraničnopolitické otázky, najmä aktivity Slovenska vyplývajúce z členstva v OSN, EÚ,
NATO a ďalších medzinárodných organizáciách, ekonomika, kultúra, cestovný ruch, história, regióny – regionálny rozvoj a špecifiká jednotlivých oblastí Slovenska, sociálny život
a šport, osobnosti, ktoré dosiahli úspech v zahraničí aj doma, významné medzinárodné športové podujatia na Slovensku.
Rádio Junior a Rádio Litera (Poklady pre uši)
Rádio Junior a Rádio Litera sú digitálne rozhlasové programové služby, ktoré ponúkajú 24hodinové vysielanie prevažne zamerané na archívne hovorené slovo. Rádio Litera vysiela
rozhlasové hry, pásma, fíčre, poéziu, čítania na pokračovanie a publicistiku pre dospelých
poslucháčov. Rádio Junior sa zameriava na rozprávkové hry, dobrodružné hry, monologické
rozprávky, čítania na pokračovanie a programy pre detského poslucháča. Zvyšok vysielania
tvorí citlivo vyberaná hudba. V prípade Rádia Junior je to rôznorodá hudba pre deti domácej
aj zahraničnej proveniencie. Rádio Litera dopĺňa svoje vysielanie zahraničnou aj domácou
hudbou, ktorá korešponduje so zameraním rádia na prevažne umelecké hovorené slovo pre
dospelých. Obidve rádiá vytvárajú od roku 2017 aj vlastné unikátne programy na báze mesačníkov. Rádio Litera aj Rádio Junior sa profilujú ako digitálne služby. Ich prítomnosť
v digitálnom priestore však nepresahuje prítomnosť ostatných rozhlasových programových
služieb.
Preto je pri plánovaní rozvoja a riadenia na nasledujúce roky potrebné zabezpečiť:
• web editora na celý pracovný úväzok (viac článkov, aktualít, udalostí, rozhovorov)
• modernizáciu a zatraktívnenie webu, viac audiovizuálneho obsahu na webe (na profesionálnej úrovni)
• osloviť poskytovateľov televíznych balíčkov a zabezpečiť zaradenie všetkých rozhlasových programových služieb do ponuky rádií
• zvýšiť informovanosť o digitálnych rádiách pomocou reklám, kampaní
• podporu mobilnej aplikácie iRadio RTVS pre stabilnejší stream a pestrejšie možnosti v ponuke aplikácie (program na viac dní, základná charakteristika rádia s priamymi prelinkami
na web a sociálne siete...)
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• podporu spoplatnených podcastov archívnych programov, ktoré práve vysielame (Poslucháči často majú záujem stiahnuť si vysielané dielo z internetu za poplatok, ale jediná možnosť je prísť osobne do „bádateľne“ a zaplatiť za napálenie CD.)
Zatraktívnenie samotného vysielania predpokladá:
• personálne posilnenie tvorivého tímu (viac unikátneho obsahu s premiérou v Rádiu Litera
alebo Junior)
• finančné a právne zabezpečenie vysielania tvorby súčasných zahraničných autorov
• zmenu zvukovej grafiky oboch rádií
Rádio Junior zároveň potrebuje vlastný webový portál pre deti – interaktívny a atraktívny,
ideálne spojený do jedného detského webu spolu s televíznym obsahom, web určený deťom, na ktorom najmladší diváci a poslucháči nájdu všetku dostupnú detskú tvorbu z dielne
RTVS. Rádio pre deti potrebuje aj svojho charakteristického maskota – tak ako ho s úspechom využívajú iné detské rádiá u nás a vo svete.
Rádio Litera aj Rádio Junior vysielajú spracovania literárnych diel, ktoré sú často zároveň
učivom na základných, stredných alebo vysokých školách. Preto je žiaduca aj informačná
kampaň určená pre školy a knižnice a zároveň systematická rozhlasová výroba vychádzajúca z diel tzv. povinnej literatúry.
Kľúčové je už spomínané posilnenie reklamy. Obe rádiá do budúcna rátajú aj s väčšou účasťou na rôznych festivaloch a kultúrnych a literárnych podujatiach, ktorým môžeme poskytnúť mediálnu podporu za možnosť sebaprezentácie. Posilniť kontakt s poslucháčmi môže
aj väčšia podpora súťaží pre poslucháčov o knihy, vstupenky na koncerty v Slovenskom
rozhlase alebo súťaží pre začínajúcich tvorcov s možnosťou posúdenia diel odborníkmi
a prípadným spracovaním do rozhlasovej podoby.
Rádio Pyramída
Vysielanie Rádia Pyramída si za dva roky získalo veľa priaznivcov a sú na neho mnohé
pozitívne odozvy. Je to jediná programová služba, na ktorej môžu poslucháči nájsť tie najkvalitnejšie nahrávky z rozhlasového archívu. V prvom roku bol jej program zameraný na
90. výročie vzniku rozhlasového vysielania na Slovensku, tento rok na výročia začiatku
vysielania v štúdiách Košice a Banská Bystrica.
V roku 2018 budú prioritou historické udalosti, ktorých výročie si budeme pripomínať. Ide
najmä o publikovanie nahrávok obsahovo súvisiacich s rokmi:
1848 – Meruôsme roky
1918 – výročie vzniku ČSR
1938 – Mníchovská zrada
1948 – Februárové udalosti
1968 – okupácia Československa
1988 – Sviečková demonštrácia.
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Do jednotlivých blokov budú zaraďované portréty osobností, analýza dobových udalostí,
umelecké diela, ktoré s týmito udalosťami súvisia. Formálne zostane zachovaná osvedčená
vysielacia štruktúra, t. j. dvojhodinové bloky, zamerané na jednotlivé programové žánre:
• Blok A Publicistika
• Blok B Klasická hudba
• Blok C Humor
• Blok D Folklór a ostatné hudobné žánre
• Blok E Dráma a ostatné literárne žánre
Striedanie jednotlivých blokov bude pokračovať v schéme používanej v súčasnosti.
Dosah internetový rádií nie je veľký. Preto ich existenciu podporíme webmi, sociálnymi
sieťami a marketingovými aktivitami.
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KAPITOLA 7
KONCEPCIA ROZVOJA
SPRAVODAJSTVA RTVS
Zámer:
Tradičné verejnoprávne spravodajstvo nikdy nebolo dôležitejšie, ako dnes, v čase manipulatívnych a nepravdivých informácií šírených na rôznych „spravodajských“ portáloch.
Spravodajstvo RTVS z tejto situácie môže prirodzene vyťažiť a ešte viac klásť dôraz na
neprifarbené, overené, objektívne informovanie o kompetentne vybraných témach. Divákovi a poslucháčovi chceme prízvukovať, že na okruhoch RTVS nájde vždy relevantnú škálu
faktov, na základe ktorých si bude schopný vytvoriť názor a rozmýšľať v súvislostiach.
Vízia:
Všetky dôležité informácie nájdete u nás. Aktuálne, vyvážené, objektívne, užitočné pre život.
Ciele:
• Zvýšiť dôveryhodnosť spravodajstva RTVS vyššou mierou citácií
• Zvýšiť sledovanosť a počúvanosť všetkých spravodajských relácií
• Zvýšiť synergiu rozhlasovej a televíznej časti
Stratégie:
V súčasnosti žijeme časy nepriamej informačno-mediálnej úmery: čím väčší vplyv na spoločnosť médiá majú, tým sú obsahovo slabšie. Printové médiá sa stali vlastníctvom záujmových skupín a ich redakcie početným i kvalitatívnym torzom, čo sa nemohlo nepodpísať
na kvalite a objektivite ich obsahu. Relevantné súkromné rádiá, ktoré mali ambíciu robiť
spravodajstvo, buď zanikli, alebo na informačnú zložku v podstate rezignovali. Komerčné
televízie urobili zo spravodajských relácií miestami až zábavné s poslaním za každú cenu
zaujať až šokovať, nie primárne informovať. Výnimkou je tzv. spravodajská televízia, ktorej
spôsob uchopenia tém a dramaturgie je však značne špecifický. Stále širšie sociálne siete
a webové portály, ktoré sa snažia evokovať dojem spravodajského charakteru, vnášajú do
tohto zdeformovaného mediálneho prostredia väčšinou informačný smog. O to dôležitejšia
úloha a väčšia šanca zdvihnúť zástavu objektívneho, spoľahlivého a relevantného spravodajstva sa preto otvára práve pre verejnoprávneho vysielateľa na všetkých troch frontoch –
televíznom, rozhlasovom i v online.
Spravodajstvo je najostrejšie sledovaný parameter vysielania oboch zložiek RTVS, osobitne
televíznej. Rozhodujúcou mierou sa podieľa na vnímaní miery dôveryhod- nosti inštitúcie
ako celku. Je preto namieste venovať mu zvýšenú pozornosť. V uplynulých rokoch sa podarilo mieru dôveryhodnosti média zvýšiť, na čo treba nadviazať a zabezpečiť ďalší nárast
systémovými krokmi.
Predovšetkým je potrebné jednoznačne zadefinovať základné parametre spravodajstva verejnoprávneho média, aby jeho ponímanie zo strany samotných tvorcov nebolo rôznorodé
až zmätočné. Aktuálnosť, objektívnosť, vyváženosť, nestrannosť a suverenita by mali byť
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charakteristiky prístupu každého redaktora a moderátora, editora a dramaturga spravodajskej či spravodajsko-publicistickej relácie. Všetci členovia spravodajského tímu by si mali
byť vedomí, že sú v mediálnom priestore jedineční a nepatria k žiadnemu spolku, ako sme
toho neraz svedkami pri spracovaní tém, káuz a tzv. káuz zo strany viacerých mediálnych
zhlukov.
Spravodajstvo verejnoprávneho média nemá byť a nebude v tematickom závese iných médií, či pristupovať k spracovaniu ich tém ich spôsobom a prístupom. Predovšetkým musí
mať ambíciu prichádzať s vlastnými témami, ktoré sa striktne držia skutočnosti, faktov
a znalosti tematiky. Na dosiahnutie takýchto postupov a prístupov ako univerzálne platnej
praxe spravodajstva RTVS je však potrebná logická organizácia práce s jasnými právomocami a zodpovednosťami jednotlivých zložiek a predovšetkým kompetentné tímy tvorcov
spravodajstva od dramaturgov a editorov cez moderátorov až po redaktorov. Chceme preto
tieto tímy systematicky budovať tak, aby boli kvalifikované, postupne proporčne zložené
z viacerých vekových skupín a zabezpečila sa tak prirodzená kontinuita pri zachovaní vysokej kvality. Nezanedbateľnú úlohu by pri tom mala zohrať už výchova vlastného „dorastu“
počas vysokoškolského štúdia.
Napriek tomu, že rozhlasová a televízna zložka RTVS predstavujú spoločnú inštitúciu už
sedem rokov, vo využívaní synergie oboch zložiek sú stále rezervy. Spravodajstvo je pritom
príklad a pôda na jej najlepšie využívanie. Chceme dosiahnuť maximálnu možnú a účelnú mieru prepojenia rozhlasového a televízneho spravodajstva s cieľom vysielať v oboch
zložkách najaktuálnejšie spravodajstvo pri optimálnom pomere cena/výkon. Na dosiahnutie
tohto cieľa chceme nastaviť komunikačné, plánovacie a výrobné procesy v oboch zložkách
spravodajstva tak, aby túto synergiu v maximálnej miere podporovali.
Obsahová stránka:
V obsahovej stránke budeme orientovať spravodajstvo RTVS nielen na dôsledné uplatňovanie vyššie spomínaných základných atribútov spravodajstva, ale aj na čo najvyššiu pridanú hodnotu a mieru užitočnosti vysielaných informácií pre poslucháča/diváka. Poslucháč/
divák – koncesionár - občan – volič má nárok a verejnoprávne médium ambíciu prinášať informá- cie nielen včas, objektívne a vyvážene, ale aj v súvislostiach a forme, využiteľnej pre
prak- tickú orientáciu poslucháča/diváka v spoločensko-ekonomických i ďalších situáciách,
ktoré prináša reálny život (voľby, životné rozhodnutia ekonomického charakteru a pod.).
V tom by mala spočívať hodnotová devíza a komparatívna výhoda RTVS v porovnaní s inými médiami a dokázať tak opodstatnenosť, dôležitosť a jedinečnosť jej postavenia. Nejde
pritom len o samotné spravodajské relácie, ale aj o nadväznosť na publicistické celky, ktoré
tak budú plniť ďalšiu z primárnych úloh verejnoprávneho média – vzdelávaciu. Malo by
ísť o témy, reagujúce na aktuálne problémy ľudí v spoločnosti, napríklad klesajúcu úroveň
finančnej gramotnosti Slovákov a z toho vyplývajúce riziká predlženia a následných osobných či rodinných problémov.
Formálna stránka:
Po formálnej stránke chceme spravodajstvo a nadväznú aktuálnu publicistiku optimalizovať nielen zohľadňujúc pomer cena/výkon, ale najmä v orientácii na vhodnosť formy, času
a priestoru, v ktorom ho divákom a poslucháčom prinesieme. Vnútorná stavba a skladba
spravodajských relácií by mala rešpektovať základné kritérium spravodajstva ako takého
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– stručnosť a dynamiku. Popri tom však chceme ponúkať nadväzný rozbor a analýzu tém,
ktoré prináša aktuálne dianie a odrážajú sa v spravodajských súhrnoch, čo najoperatívnejšie
v priamej nadväznosti tak, aby boli spokojní aj poslucháči/diváci, ktorým stačí rýchlo sa zorientovať v aktuálnom dianí, ale aj tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa o témach viac a hlbšie.
Televízne spravodajstvo
Televízne spravodajstvo má byť v rámci dňa kontinuálne, od reprofilovaných Ranných správ,
ktoré sú v súčasnej podobe kapacitne poddimenzované, cez Správy o 12:00, Správy o 16:00
s vyvrcholením vo večerných Správach o 19:00. Zavŕšením spravodajského dňa s pridanou
analytickou hodnotou budú Správy a komentáre o 22:00 na Dvojke, ktorých čísla sledovanosti išli za posledné roky dolu aj v dôsledku toho, že sa viackrát menil ich vysielací čas.
Kým doposiaľ sa venovala pozornosť najmä Správam o 19:00, chceme rozvinúť aj vyššie
spomenuté relácie. Možnosti rastu však vidíme aj v Správach o 19:00, kde sa vykazuje
výrazný nárast divákov oproti rokom minulým, čo je však spôsobené najmä tým, že ich
sledovanosť rástla výrazne v čase reklamných brejkov dvoch súkromných televízií. Po ich
skončení opäť diváci prepínajú a čísla padajú. Preto, aby ľudia po tejto kulminácii sledovanosti zostali pri našich správach, chceme zdynamizovať spravodajstvo a zatraktívniť jeho
rytmus, dramaturgiu, striedať žánre, zorientovať diváka, ktorý pozerá od začiatku, ale aj
takého, ktorý si prepne počas správ. Dôraz chceme klásť na vlastné témy a ich dosledovanie,
poskytnúť kontext, fakty a priblížiť sa k ľuďom témami z reálneho života, čo si vyžiada
zaviesť formálne pravidlá, ktoré podporia kreativitu v spracovaní a myslení spravodajského
tímu. Prirodzenou súčas- ťou týchto procesov bude vybudovanie vlastného online redakčného tímu a spravodajského portálu, ktorý doteraz citeľne chýbal.
Ranné správy od 7:30 do 8:30 postavíme na princípe dvoch zrkadlových spravodajských
polhodín s obsahovo približne rovnakou štruktúrou - prehľadom správ, počasím, dopravným
servisom a aktuálnymi témami, avízami, publicistikou poňatou žánrovo i obsahovo pútavou
formou rozhovorov s hosťami v štúdiu, živými vstupmi a podobne.
Správy o 12:00 a 16:00 budú aj naďalej spravodajskými reláciami priebežne monitorujúcimi
dianie dňa a nabaľujúce informácie k jednotlivým témam smerom k vyvrcholeniu o 19:00.
Správy a komentáre sa budú vysielať každý pracovný deň, teda nielen do štvrtka, ako to bolo
doteraz. Vytvoríme tak každodenný spravodajský návyk diváka na rovnaký čas, osobitne po
nábehu Trojky, ktorá zabezpečí, že vysielanie tejto relácie nebudú torpédovať časté športové
prenosy. Posilníme spravodajskú zložku relácie, keďže ide o jedinú spravodajskú reláciu
televíznej časti RTVS v neskoršom večernom čase.
Ťažiskovú a najsledovanejšiu politickú diskusnú reláciu na trhu, O 5 minút 12, chceme posilniť na kľúčovom moderátorskom poste a posilňovať kvalitu analytického ponoru a racionálnej miery konfrontácie hostí s cieľom nielen priniesť divákovi možnosť zorientovať sa
a vybrať si z argumentov protistrán, ale spôsobom vedenia relácie aj zušľachťovať úroveň
politického dialógu predstaviteľov vládnych a opozičných strán. Pri ostatných publicistických reláciách chceme klásť dôraz na kvalitu, objektivitu, relevantnosť a atraktivitu spracúvaných tém. Osobitne to platí pri reláciách Reportéri a Občan za dverami, ktoré spracúvajú
problémové a konfliktné situácie v živote spoločnosti a občanov.
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Rozhlasové spravodajstvo
Rozhlasové spravodajstvo si ostatné roky drží konštantnú kvalitatívnu úroveň, ktorá však
výrazne zaostáva za časmi, keď bolo značkou a pojmom v tejto oblasti. Veľké rezervy v obsahu a forme majú hodinové správy, ktoré tvorili vždy základ rozhlasového spravodajstva.
V súčasnej podobe často nereflektujú na aktuálne dianie, ale preferujú predhraté zazvučené
správy pripravené najmä domácimi a regionálnymi redaktormi, na úkor logiky, významu
či aktuálnosti. Tento zaužívaný systém je potrebné zmeniť. Priorita bude, aby správy boli
aktuálne, jasné, vecné a stručné, vystihujúce podstatu diania v reálnom čase. Medzi redaktormi spravodajstva a redaktormi krátkeho spravodajstva (správarmi) musí fungovať efektívna a flexibilná spolupráca – odovzdávanie aktuálnych informácií, čím výrazne znížime
percento citovaných (tlačovou agentúrou zmonitorovaných) správ. Pomer domácich a regionálnych tém by mal byť logický, nie účelový. Dôraz budeme klásť aj na zlepšenie kvality
verbálneho prejavu správarov.
Rádiožurnál, ako výkladná skriňa rozhlasového spravodajstva, v súčasnej podobe dopláca
na chyby z minulých rokov. Redakcia je personálne poddimenzovaná, chýba v nej celá jedna
generácia redaktorov. V uplynulých rokoch ju poznačila vysoká fluktuácia ľudí. Novinárov,
ktorí by sa špecializovali na konkrétne rezorty, sledovali si témy, prinášali nové a exkluzívne
informácie, je minorita. Bežnou súčasťou práce redakcie je najmä spracúvanie relevantných
avizovaných udalostí (tlačových besied, brífingov, konferencií...) a citovanie či inšpirovanie
sa už medializovanými informáciami (najmä z printov). Redakcia roky stagnuje. Dokazuje
to nielen priemerný obsah, ale aj uniformné spracovanie tém, nevyhovujúca jazyková kultúra prejavu aj interpretácia textu. To, čím bol rozhlas jedinečný, sa rokmi vytrácalo, nekládol
sa na to dôraz, ba často ani minimálna pozornosť, redaktorom chýbala spätná väzba ako
základ progresu. Aj v súčasnej dobe internetu má rozhlasové spravodajstvo opodstatnenie.
Naším cieľom je zastaviť kvalitatívnu stagnáciu rozhlasového spravodajstva, prinavrátiť mu
niekdajšiu profesionalitu, kvalitu, aktuálnosť, objektívnosť, vyváženosť, žánrovú pestrosť
a posilniť jeho verejnoprávny rozmer. Nutné je personálne a posilnenie tímu redaktorov
a editorov a zmeniť pomer internistov a externistov tak, aby boli vo výraznej prevahe kmeňoví zamestnanci.
Súčasný stav, keď sa beztak limitované personálne kapacity a ponuka tém trieštia medzi
spravodajstvo Rádia Slovensko a Rádio Regina a poslucháči regionálneho okruhu sú ukrátení o spektrum informácií celoslovenského a svetového významu, by sa mal zmeniť. Riešením sú univerzálne spravodajské celky vysielané na oboch okruhoch paralelne s adekvátnym zastúpením tém (vrátane výrazného posilnenia informácií z regiónov) a profesionálne
spracované, opäť vysielané pod názvom Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Hlavné vydania
Rádiožurnálu sa budú vysielať súčasne na okruhoch Rádio Slovensko a Rádio Regina zároveň ako vlajková loď slovenského rozhlasu, s tým, že Rádio Regina by vysielalo aj jeden
autonómny Žurnál Rádia Regina denne zameraný na daný región.
Cieľom je ponúknuť poslucháčom kvalitné, vyvážené, objektívne, dynamické a spracovaním i témami pútavé rozhlasové spravodajstvo na verejnoprávnej úrovni. Tiež fundovane na
pravidelnej báze mapovať rokovanie NR SR, vlády, výborov a pod. Oslovovať k témam rešpektovaných, erudovaných odborníkov. Na to treba Rádiožurnál vysielať častejšie a s dlhšou minutážou. K súčasným vysielacím časom o 7:00, 12:00, 18:00 a 22:00 pribudnú dve
vydania Minižurnálu o 10:00 a 15:00. Minutáže jednotlivých vydaní budú preto nasledovné:
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Rádiožurnál SRo 7:00 – 18 minút vrátane 3 minút športu
Minižurnál SRo 10:00 – 10 minút vrátane 1 minúty športu
Rádiožurnál SRo 12:00 – 29 minút vrátane 2 minút športu
Minižurnál SRo 15:00 – 10 minút vrátane 1 minúty športu
Rádiožurnál SRo 18:00 – 25 minút
Rádiožurnál SRo 22:00 – 25 minút vrátane 4 minút športu,
počas voľných dní jedno vydanie Rádiožurnálu večer o 18:00 s dĺžkou trvania 25 minút.
Všetky vydania Rádiožurnálu bude moderovať moderátor. Upustíme od nežiaducej praxe
posledných rokov, keď sa niektoré spravodajské relácie vysielali pod hlavičkou Rádiožurnálu a nespĺňali pritom základné parametre, ktoré táto relácia musí dodržať, aby sme nehazardovali s povesťou značky.
Na spravodajstvo priamo nadväzuje aktuálna, analytická publicistika. V súčasnosti je zastúpená na dennej (Z prvej ruky, K veci) aj týždennej báze (Sobotné dialógy, Klub komunálnej
politiky). Chceme zachovať tento trend, ale zároveň klásť zvýšený dôraz na aktuálnosť, dôležitosť, podstatu a dosah tém, po formálnej stránke na žánrovú pestrosť a zvukovú čistotu,
s minimalizovaním využívania telefonátov. Nutná bude zmena súčasnej dramaturgie týchto
celkov. Vyššia kvalita tohto žánru súvisí aj so zvýšenými nárokmi na moderátorov a dramaturgov.
Ambícia spravodajstva musí smerovať aj k rozširovaniu poľa pôsobnosti a priameho zásahu
v slovenskom i svetovom meradle. Na to treba pokračovať v budovaní siete regionálnych
redaktorov a spolupracovníkov a posilňovať kvalitu ich práce a výstupov tak, aby boli ich
kamery a mikrofóny citeľne prítomné vo všetkých kútoch krajiny a následne sa toto pokrytie
premietlo vo vysielaní autentickými a originálnymi vstupmi a reportážami, ktoré nielen zvýšia prestíž a dôveryhodnosť verejnoprávneho spravodajstva, ale budú plne v súlade s rastúcim dopytom po regionálnej informácii. Rovnako musí byť ambíciou spravodajstva RTVS
rozšíriť počet zahraničných spravodajcov, osobitne v kľúčových miestach svetového diania,
ako je Moskva, Berlín, Londýn a ďalších.
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KAPITOLA 8
KONCEPCIA ROZVOJA NÁRODNOSTNÉHO
VYSIELANIA
Východisko:
Na Slovensku je registrovaných 13 národnostných menšín. RTVS vysiela národnostné
programy v televíznom vysielaní pre všetky národnosti len v 11-tich jazykoch (moravský
magazín je v jazyku českom a židovský v jazyku slovenskom), v rozhlasovom vysielaní
v desiatich jazykoch (nevysielame ruský, židovský a moravský obsah)
Všetky národnosti sú špecifické z hľadiska vzniku a vývoja (história), veľkosti (najmenšia má
600 príslušníkov, najväčšia pol milióna), potrieb, spoločenskej a politickej organizovanosti,
inštitucionálneho zázemia.
Kým maďarská, rusínska a ukrajinská národnosť (posledná napriek málopočetnému
zastúpeniu) sú spoločenstvá s vysokým stupňom spoločenskej a politickej organizovanosti
(spolkový život, záujmové organizácie, politické strany, zastúpenie v samosprávach)
a existujúcimi inštitúciami (politická strana, divadlo, profesionálne umelecké teleso,
múzeum, miestne kultúrne organizácie), u ostatných národností takéto zázemie existuje
len čiastočne (Rómovia – divadlo, zastúpenie v samosprávach, komunitné centrá, vládny
splnomocnenec), alebo len na úrovni spolkov, špecializujúcich sa výlučne na kultúru, jazyk
a tradície menšiny.
V prípade maďarskej, českej a ukrajinskej národnosti je bežne dostupné celé spektrum
väčšinových verejných i komerčných vysielateľov zo susedných krajín, v prípade poľskej
a nemeckej menšiny je to čiastočne pravda vďaka káblovým operátorom. Pritom u maďarskej
národnosti je možné predpokladať, že cez hranice presahujúce maďarské médiá môžu byť
prvotným informačným zdrojom národnosti, u ostatných menšín to nie je charakteristické,
buď nedostupnosťou alebo historicky.
U rusínskej a rómskej menšiny pritom neexistuje žiaden tzv. domovský štát, ktorý by svojim
vysielaním alebo kultúrnymi statkami vedel saturovať potreby danej národnosti. V prípade
rusínskeho jazyka je Slovensko jednou z dvoch krajín sveta, kde rusínsky jazyk má
kodifikovanú podobu a je úradným menšinovým jazykom v regiónoch obývaných Rusínmi.
V prípade Rómov je Slovensko krajina, v ktorej existuje rómsky štandardizovaný jazyk
(registrovaný aj v Maďarsku, ČR), saturovanie informačných a kultúrnych potrieb očakáva
táto národnosť viac od väčšinových médií.
V prípade veľmi malých národnostných spoločenstiev je vysielanie žiadané kvôli reflexii
spolkového života a kvôli používaniu kodifikovanej verzie daného jazyka. V prípade
národnosti moravskej, kde jazyk kodifikovaný nie je, ide výlučne o reflexiu spolkového
života a v prípade židovskej komunity síce existuje kodifikovaný jazyk, Židia na Slovensku
sa však dorozumievajú väčšinou v slovenskom jazyku.
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Tieto východiskové tézy je nutné brať do úvahy, pokiaľ chce RTVS vysielať pre národnosti
nielen ako inštitúcia plniaca literu zákona, ale aj ako mediálny dom, ktorý je schopný
definovať cieľovú skupinu divákov a poslucháčov, a vie ich potreby na mediálnom trhu
saturovať presne v tých oblastiach, v ktorých je jedinou, jedinečnou a unikátnou službou.
Ciele a poslanie národnostného vysielania:
Národnostné vysielanie ako strategická programová služba je v prvom rade priestorom,
v rámci ktorého sa „odovzdávajú“ obsahy národnostného charakteru, pričom ale je veľmi
dôležitým priestorom, v ktorom sa realizujú mediálne aktivity zamerané na proces integrácie
menšín do života spoločnosti. Menšinové vysielanie vo verejnoprávnom médiu vnímame
nielen ako povinnosť vyplývajúcu z príslušnej legislatívy, ale tiež ako nástroj na budovanie
tolerantnej spoločnosti. RTVS má kapacitu tvoriť program určený menšinám ako program
moderný, nie na základe vyčleňovania menšín, ale práve naopak – ich začleňovania
a kreovania tzv. spoločne zdieľanej kultúry, ktorá je základom vzájomnej tolerancie.
Národnostné vysielanie má ambíciu nielen reflektovať aktuálnu situáciu v spoločnosti, ale
vytvárať priestor na prejavenie uznania podielu menšín na vytváraní spoločne zdieľanej
kultúry a súčasne vytvárať podmienky na ich komplexný a dôstojný rozvoj. V tomto kontexte
máme všetky predpoklady byť lídrom v stredoeurópskom priestore.
Vízia:
Národnostné vysielanie RTVS má byť národnosťami žiadané, sledované a ich mediálne
potreby pokrývajúce vysielanie, ktoré reflektuje život národnostného spoločenstva v takom
širokom spektre, aké si dané spoločenstvo je schopné vytvoriť a prevádzkovať.
Národnostné vysielanie RTVS je:
• primárne vysielaním pre národnostné spoločenstvo, v jazyku národnosti a o národnosti
• sekundárne vysielaním o národnostnom spoločenstve pre väčšinové obyvateľstvo s dôrazom
na inkluzívne povedomie väčšiny o menšinách
• terciálne pláne je to vysielanie, ktoré prináša do národnostného spoločenstva „celý
svet“, resp. informácie o ostatných spoločenstvách Slovenska, o Európe a o svete v jazyku
národnostnej menšiny, podávané príslušníkmi národnostnej menšiny
Vysielanie ako celok – pokiaľ je schopné naplniť predchádzajúce definície – prispieva
k tomu, aby sa občania Slovenska navzájom poznali, a aby poznanie bolo prameňom pokojného spolunažívania jazykových spoločenstiev na Slovensku.
Národnostné vysielanie RTVS je unikátnym obsahom, ktorý na rozhlasovom a televíznom
trhu nemá na Slovensku terestriálne šírenú konkurenciu, čo však neznamená, že mu väčšinové
vysielania nekonkurujú.
Stratégie:
Ciele a vízie národnostného vysielania napĺňa RTVS prostredníctvom:
• samostatnej programovej služby pre národnosti v rozhlasovom vysielaní
• programovými slotmi pre národnosti na programovej službe Dvojka televízneho vysielania
• jazykovo samostatne redigovaným webovým obsahom s ambíciou informačného a spravodajského portálu v národnostných jazykoch
• programovými celkami v slovenskom jazyku na ostatných programových službách
rozhlasového vysielania.
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• programovými celkami v jazyku národností, ktoré majú žánrovo svoje zastúpenie na
programovej službe Dvojka, a ktoré sa titulkovaním stávajú dostupné aj pre väčšinového
diváka
U národností, ktoré sú plne organizované politickým zastúpením, inštitucionálnym a spoločenským zázemím vytvára RTVS v rozhlasovom vysielaní primárne obsahy.
Snahou teda je, aby vysielanie Slovenského rozhlasu u týchto národností bolo:
• primárne vysielané v prime time, podporené webovým obsahom, médium prvej voľby pre
cieľovú skupinu
• relevantné médium pre cieľovú skupinu
• z hľadiska celkového času počúvania, má najvyššiu spotrebu v minútach
• v prípade týchto národností je reálnou ambíciou postaviť národnostné vysielanie do polohy mainstreamového rozhlasového vysielania, ktoré dosiahne v cieľovej skupine zásah
(reach) minimálne 20-25 percent.
Snahou v televíznom vysielaní je pre tieto spoločenstvá vyvinúť a sprevádzkovať výrobu denného formátu vo vysielaní programovej služby Dvojka tak, aby vysielanie formátu
bolo v časoch blízkych prime time a v čase, keď väčšinové televízie nenasadzujú veľké
mainstreamové formáty.
V prípade málopočetných národnostných spoločenstiev, ambíciou RTVS má byť
v národnostnom vysielaní druhým voleným médiom hneď po väčšinovom vysielaní RTVS.
Znamená to, že dané spoločenstvo sa dominantne informuje z vysielania verejnej služby
v slovenskom jazyku, a doplnkové informácie o vlastnom komunitnom, spolkovom živote,
kultúre a jazyku vo vlastnom jazyku získavali z národnostného vysielania.
Špecifickým spoločenstvom je Rómske – integrovaní a strednovrstvoví Rómovia (ktorí
znamenajú prevažnú väčšinu cca 400 tisícového spoločenstva) nevyhľadávajú informačné
zdroje v rómskom jazyku a ich prvotným informačným zdrojom sú väčšinové médiá.
V nasledujúcom období sa bude RTVS snažiť presnejšie definovať cieľovú vrstvu rómskeho
vysielania, ktoré je už dnes unikátnym vysielaním v rámci EBU a tejto definícii prispôsobiť
vývoj a programing rómskeho vysielania.
Postupne vytvoríme internú redakciu v Bratislave a regionálne centrum národnostného vysielania v Košiciach, ktoré budú vyrábať kvalitný obsah v súlade s programovými prioritami
RTVS. Národnostné vysielanie bude mať jednotné vedenie a odstráni sa atomizované riadenie, vytvoria sa interné pracovné miesta pre všetky riadiace pozície zodpovedné za obsah
a systematizuje sa sieť dodávateľov.
Strategicky sa národnostné redakcie v Bratislave a regionálnom štúdio Košice stanú centrom
„prúdového“ národnostného vysielania, ktoré bude naformátované v rámci RTVS. Bratislavské a košické redakcie sa stanú garantom kvality používaného jazyka národnostných
menšín.
Vo väčšinovom rozhlasovom a televíznom vysielaní sa bude RTVS snažiť poskytnúť šancu
národnostným žurnalistom, redaktorom, tvorcom hlasových i audiovizuálnych obsahov.
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V slovenskom jazyku, na trhu práce bude vyhľadávat príslušníkov národnostných menšín,
ktorí v tvorbe RTVS môžu byť internými spolupracovníkmi v slovenských i menšinových
programoch. RTVS takto prispeje k naplneniu úloh, stanovených § 3 ods. 3 písm. c) a d)
zákona č. 532/2010 Zb o RTVS.
Trendy, ktoré RTVS v národnostnom vysielaní udáva a v ktorých je už dnes
čiastočne unikátnym vysielaním:
• primárne, moderné, prúdové informačné rozhlasové vysielanie, blížiace sa plnoformátovému rozhlasu
• primárna webová informačná a spravodajská stránka, ktorá má ambíciu stať sa marketlídrom v národnostnom spoločenstve
• mainstreamové informačné, čiastočne živé denné vysielanie v národnostných jazykoch,
ktoré majú ambíciu byť jednotkou v doplnkovom mediálnom svete pre národnosť.
Všetky tieto hodnoty, vízie, ciele, stratégie sa celoplošne prelínajú so všetkými, trendy určujúcimi činnosťami RTVS v obsahovej, technologickej, prenosovej oblasti a v oblasti unikátnych ľudských zdrojov.
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KAPITOLA 9
VÝVOJ A VÝSKUM
V PODMIENKACH RTVS
Televízia
Ak je našou stratégiou VZDELÁVAŤ – INFORMOVAŤ – ZABÁVAŤ a zároveň byť dôveryhodným zdrojom informácií, potom musia byť naše obsahy konkurencie schopné voči
ponuke komerčných médií.
Pokiaľ budú občania – koncesionári vnímať verejnoprávne médium ako trendsettera, potvrdíme zmysel nášho snaženia na relatívne malom mediálnom trhu, ktorý navyše nesie
špecifiká odlivu takmer štvrtiny diváckej pozornosti k iným trhom. Tento stav sa bude iba
prehlbovať ponukou nových platforiem, paradoxne viac v TV priestore ako v Rozhlasovom.
Finálny program/produkt získa ambíciou trendsetterstva na atraktivite a stane sa relevantným v procese tvorby a distribúcie pravdivých a overených informácií, ale aj pri formovaní
a posilňovaní identity národa.
Trendsetter
• Dokáže na seba upútať pozornosť v období, ktoré je definované ako „paradox výberu“
• Je rozpoznateľný a jasne viditeľný v neprehľadnom informačnom smogu
• Tvorí normy
Tvorca trendov je schopný vnímať a dovnútra sa inšpirovať aktuálnym smerovaním oblastí
diváckeho/poslucháčskeho záujmu a možností, ktoré trh ponúka. Tento prístup súvisí s prekračovaním vnútorných hraníc. RTVS musí byť odvážna v hľadaní nových možností, ktoré
„doba“ ponúka, a kontinuálne vytvárať na to systémové podmienky. Testovať možnosti smerovania obsahu v relatívne stabilných podmienkach vlastného inkubátora. Takto nastavený
proces sa za obdobie uplynulých piatich rokov osvedčil ako finančne efektívny, na rozdiel
od naslepo a intuitívne preinvestovaných prostriedkov, ktorých efektivitu preverila až reakcia trhu a diváka. Pokiaľ máme nájsť v našich úlohách správne proporcie, priority v čase,
atraktívne formy pre užitočné obsahy, kreativitu v stvárňovaní a afinitu s kultúrnym priestorom, musíme smerom dovnútra inštitúcie zabezpečiť detailné poznanie. Oddelenie výskumu
programov a vývoja formátov prispieva k tomuto poznaniu dvomi zásadnými oblasťami
zodpovednosti:

1. Výskum
A. Je pripravený naďalej poskytovať plnohodnotný servis pre zámery, ciele,
rozvoj, koncepciu riadenia RTVS vo všetkých definovaných oblastiach
• má reálne skúsenosti z realizácie, alebo participácie na viac ako 180 kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných „projektoch“ za posledné 5 ročné obdobie.
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• je flexibilný, vie promptne reagovať na potreby RTVS vlastnými kapacitami v jednoduchších zadaniach pre spätnú väzbu
• spolupracuje so špičkovými výskumnými agentúrami a profesionálmi v náročnejších projektoch výskumu a testovania kvality produktov RTVS
B. Rozvíja vlastnú profesionálnu spôsobilosť tak, aby mohol poskytovať kvalitný servis a aj vlastné poznatky o vývoji a potrebách RTVS
• participuje na koncepcii a metodických usmerneniach v píplmetrovom meraní – je aktívnym členom metodickej komisie PMT/TNS SK
• je členom GEAR – sekcie výskumu v EBU, kde získava poznatky o svetových trendoch
• zúčastňuje sa na profesijných aktivitách výskumných združení a tým sleduje dynamický
rozvoj výskumných prístupov a metodík (nové metódy prieskumov a ich vyhodnotenia stanovuje prudký vývoj online prostredia a technologických možností)
• v rámci profesijných aktivít sa zúčastňuje na konferenciách, panelových diskusiách s relevantnými osobnosťami domáceho mediálneho priestoru, pozoruje trendy

2. Vývoj
A. Je pripravený naďalej plniť zadania v kontexte zámerov, cieľov a rozvoja
programovej koncepcie RTVS
• má reálnu skúsenosť z realizácie viac ako 40 TV programových projektov počas ostatných
5 rokov v literárnej fáze, alebo draftov, alebo 8 hotových formátov, ktoré sú vo vysielaní
• má reálnu skúsenosť s takmer 200 konzultačnými aktivitami v hľadaní personálneho profesionálneho priestoru pre vývoj formátov
• je flexibilný, vie reagovať na potreby RTVS v rozvoji
B. Je pripravený rozvíjať podmienky pre vývoj formátov diskusiou o ďalšom
systémovom nastavení spôsobu spolupráce profesionálov
• nastavil systém pre sprehľadnenie komunikácie v internom a externom prostredí, najmä
vyťaženie disponibilných kapacít pre rozvoj programu
• pre ďalšiu etapu je nevyhnutné vytvoriť systémové podmienky pre ĽUDÍ:
•
•
•
•
•

vytvoriť podmienky pre výkon profesií dlhodobejším plánovaním
nastaviť systém hodnotenia výkonov
nastaviť flexibilný systém odmeňovania podľa výkonov a najmä kvality
zdokonaľovať interné procesy
nadväzovať na sformulované interné predpisy

• samostatnou kapitolou je diskusia o nahradení redakčného systému producentským systémom, v ktorom primárnu rolu zohráva komplexné riadenie programového projektu kreatívnym producentom, a to vo všetkých etapách
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V tomto zmysle v nasledujúcej etape rozvoja sa musí RTVS vyrovnať s dvomi zásadnými
problémami:
1. Historické dedičstvo nedostatočných personálnych, technologických a finančných kapacít, často nekompatibilných s potrebami kvalitnej tvorby
2. Technologické výzvy, nové výrazové prostriedky a platformy, ktoré vyžadujú nové profesionálne zázemie výkonu a manažovania produktov.
Keďže v televíznom vysielaní ide predovšetkým o cykliku, prípadné nedostatky programu
sú zvýraznené opakovaním. Jednoznačným, jediným a účinným nástrojom je FORMÁT
(podprahovo jasný pre diváka) ale exaktne zrozumiteľný pre každú zložku a celý proces výroby. Odstraňuje nedostatky a je riadený procesne, navyše energia vložená do formátovania
je zúročená viacnásobným, až viacročným užívaním. Preto je projektové riadenie vývoja
a výroby programových produktov riešením. Treťou výhodou, ktorá sa otvára zavedením
procesu formátovania je zhodnocovanie Formátu jeho obchodovaním iným subjektom.

Rozhlas
Slovenský rozhlas má v súčasnosti jedenásť programových služieb, ktorých vysielanie je potrebné naďalej držať na vysokej kvalitatívnej úrovni a rozvíjať jednotlivé programy. Našou
ambíciou by malo byť nielen skvalitňovať už jestvujúce vysielanie, ale vysielanie v ideálnom prípade rozširovať o ďalšie stanice, a to aj s úzkym zameraním na špecifické skupiny
poslucháčov. Vyššie uvedené nie je možné realizovať na základe pocitov jednotlivcov, ale
je potrebné mať oporu v objektívnych nameraných ukazovateľoch. Pre tieto účely je teda
potrebná súčinnosť s oddelením výskumov/prieskumov a vývoja formátov.
V posledných rokoch badateľný jav v podobe významného úbytku poslucháčov rozhlasu
ako mediatypu je veľkou výzvou aj pre súčasný manažment. Je potrebné dosiahnuť úspešné
vyrovnanie sa s novými technológiami (ako sa rozhlas v minulosti dokázal vyrovnať s nástupom televízie), využiť spomínané technológie v prospech rozhlasu a možno spolu s komerčnými stanicami presvedčiť širokú laickú ako i odbornú verejnosť o tom, že rozhlas má
budúcnosť. Nezastupiteľnú úlohu, aké zvoliť správne stratégie pre podporu rozhlasu, budú
mať prieskumy.
V Slovenskom rozhlase pokračujeme vo využívaní štandardných výstupov prieskumov počúvanosti (národný prieskum MML-TGI a Radioprojekt) pre programové účely. Tieto dáta
sú ako jediné v rámci cieľovej skupiny „mainstream“ kľúčovým hodnotiacim parametrom.
Doposiaľ sú na Slovensku využívané len deklaratívne merania počúvanosti, ak na to bude
vôľa rozhlasového trhu, budeme sa v spolupráci s komerčnými stanicami usilovať o audiometrové meranie počúvanosti, ktoré je presnejšie a vie optimálne identifikovať slabé miesta
vo vysielaní jednotlivých programových služieb. Súčasne môže byť oporou aj pre obchodné
oddelenie SRo, aby v konkurencii s inými rádiami ako aj s ostatnými mediatypmi dokázalo
obhájiť pozície našich rozhlasových staníc.
Pre kontrolu správneho programového a hudobného smerovania formátov troch základných
programových služieb (Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM) je potrebné rátať aj
s realizáciou Mapovacej štúdie, a to najneskôr v roku 2019. Pre Rádio Devín je potrebné rea-
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lizovať špecifickú Mapovaciu štúdiu, ktorá sa zameria na menšinový poslucháčsky segment,
ktorému je Rádio Devín primárne určené. Aj Rádio Patria bude pre optimalizáciu programu
musieť realizovať mediálny prieskum – ideálne Mapovaciu štúdiu zameranú práve na maďarskú menšinu (samozrejme v maďarčine), a to vrátane identifikácie hudby, aká by mala
byť predovšetkým zastúpená vo vysielaní tejto stanice (najmä, ak bude cieľ rozšírenia vysielania tejto programovej služby na celých 24 hodín).
Dôležitým podporným zdrojom informácií pre správny výber skladieb do vysielania pre
hlavné programové služby (Rádio Slovensko a Rádio Regina) a za účelom minimalizácie
vzájomnej poslucháčskej „kanibalizácie“ je nutná realizácia ďalších hudobných testov ako
halových testov hudby pre kontrolu celej hudobnej knižnice, tak aj čiastkové testovanie,
priebežné kontroly a dopĺňanie hudobných knižníc najmä o novinky pomocou celoročného testovania (v priebežných hudobných testoch) – webdotazníkmi, prípadne telefonickými
prieskumami (tzv. call outmi).
Nielen pre kvalitatívnu podporu obsahu programu je vhodné organizovať stretnutia s poslucháčmi tej-ktorej programovej služby (ide o sofistikovaný výber účastníkov) formou klasických skupinových diskusií, ako aj veľkých panelových diskusií (interaktívna diskusia nielen
poslucháčov, cca 35 ľudí s moderátorom, ale pre túto rozpravu aj so zastúpením vedenia
rozhlasu a dotknutej programovej služby), ide o tzv. evaluačnú štúdiu, ktorá sa osvedčila aj
Českému rozhlasu.
Pre skvalitnenie vysielania prúdu, ako aj niektorých relácií, bude potrebné pripravovať štúdiové testy pre sekundové hodnotenie vybraných súčasných rozhlasových relácií. Ide o odhalenie a elimináciu slabých miest v konkrétnych reláciách, a naopak o identifikáciu a využitie ich silných momentov.
Ako je štandardom pri televíznych reláciách, nové väčšie formáty pre hlavné mainstreamové stanice (Rádio Slovensko a Rádio Regina) by mali aj v rozhlase najskôr prejsť vývojom,
mali by byť testované a až v prípade pozitívneho hodnotenia by sa mali následne dostať do
vysielania. V budúcnosti sa je potrebné vyhnúť dosiaľ zaužívanému stavu, kedy sa relácie
do vysielania dostanú len na základe pocitov jednotlivcov a nie racionálneho zhodnotenia
nezávislým auditóriom poslucháčov programovej služby.
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KAPITOLA 10
KONCEPCIA ROZVOJA MARKETINGU
A KOMUNIKÁCIE RTVS
Východiskový stav:
Väčšina činností Sekcie marketingu a komunikácie sa v predchádzajúcom období sústredila
na krátkodobé ciele súvisiace s podporou programových priorít okruhov Jednotky a Dvojky
za účelom zvýšenia ich sledovanosti. To samozrejme pozitívne ovplyvňovalo imidž RTVS
ako organizácie, ktorá zvrátila trend klesajúcej kvality programu v televízii a priniesla dve
nové a moderné televízne programové služby. Medzi strednodobé ciele patril úspešný vývoj
vizuálnych identov Jednotky a Dvojky, ktoré boli ocenené na slovenských i medzinárodných
fórach.
V oblasti marketingovej podpory rozhlasových programových služieb sa v čase masívnej
podpory televíznych programových služieb vykonávali len nevyhnutné činnosti a rozhlas
čakal na moment, kedy sa dostane medzi marketingové priority. Tento stav spôsobil stagnáciu znalosti rozhlasových programových služieb v porovnaní s konkurenciou.
Online obsah bol z niekoľkých portálov zjednotený pod doménu rtvs.sk, logicky rozčlenený
na televízne a rozhlasové programové služby a archív. Digitálny svet RTVS bol doplnený
aj o mobilné aplikácie, ako Zelená vlna, Správy RTVS, Trpaslíci a iReportér. Pre budovanie
návštevnosti digitálneho obsahu RTVS však chýbal jedinečný obsah, online sa stal len digitálnym zrkadlením televíznych a rozhlasových programových služieb.V oblasti strategického marketingu neexistuje jasne definovaná architektúra značiek - brandov a sub-brandov
RTVS, rozhlasové služby nemajú vytvorené vizuálne identy, čo znemožňuje ich zmysluplné
promo v televízii.
Vízia 2022:
1. Konzument vníma RTVS ako najsilnejšiu slovenskú mediálnu značku, ktorá udáva trendy
vo všetkom, čo robí, a ktorá sa skladá z televíznych, rozhlasových a online programových
služieb pre rozličné cieľové skupiny
2. Kritická masa konzumentov z cieľových skupín definovaných pre jednotlivé programové
služby tieto služby pozná, konzumuje ich obsah, a vie pre koho sú určené:
• Jednotka :1 pre univerzálnu cieľovú skupinu,
• Dvojka :2 pre divákov zameraných na dokument, diskusie a pre národnostné menšiny,
• Trojka :3 pre divákov zameraných na spravodajstvo, šport, publicistiku a zdravý životný
štýl, online
• Štvorka :4 pre detských divákov do 15 rokov
• :Rádio Slovensko pre všetkých poslucháčov v produktívnom a postproduktívnom veku
• :Rádio Regina Z, S alebo V pre poslucháčov z regiónov Západ, Stred alebo Východ
• :Rádio Devín pre poslucháčov vyhľadávajúcich umelecké rádio
• :Rádio_FM pre poslucháčov 19-35 uprednostňujúcich kvalitnú nestrednoprúdovú hudbu
s presahom do kultúrneho a umeleckého prostredia
• :Rádio Patria pre poslucháčov z národnostných a etnických menšín

Koncepcia rozvoja marketingu a komunikácie RTVS

48

• digitálne :Rádio Slovakia International pre cudzích štátnych príslušníkov, zaujímajúcich sa
o dianie na Slovensku
• digitálne :Rádio Pyramída pre záujemcov o to najlepšie, čo vzniklo v SRo za posledné
desaťročia
• digitálne :Rádio Litera pre intelektuálnejších poslucháčov 15+ zameraných na slovné
umelecké a literárno-dramatické programy
• digitálne :Rádio Junior pre najmenších poslucháčov
• online portál www.rtvs.sk pre konzumentov, ktorí chcú konzumovať rôznorodý programový
a spravodajský obsah RTVS cez digitálne platformy podľa vlastného výberu.
3. Kritická masa koncesionárov vníma RTVS ako kvalitný verejnoprávny obsah s pridanou
hodnotou, ktorého existencia je nevyhnutná pre plnenie úloh, ktoré komerčné médiá nikdy
napĺňať nebudú.
4. Odborníci z mediálneho a kreatívneho priemyslu vnímajú RTVS ako atraktívneho
zamestnávateľa, ktorého zamestnanci prichádzajú do styku s najnovšími
technológiami a svojou činnosťou prispievajú k tomu, aby RTVS mohla udávať trendy
v priemysle.
5. Konzument vníma RTVS ako slovenskú mediálnu značku, ktorá prináša rovnocenne
obsah zo všetkých regiónov Slovenska, ktorá je všetkým obyvateľom rovnako blízko.
6. Konzument vníma RTVS ako prvotriedneho producenta a koproducenta, ktorý produkuje
najkvalitnejšie formáty všetkých žánrov.
7. Konzument vníma dlhodobo spravodajstvo RTVS ako najdôveryhodnejšie spravodajstvo
na Slovensku.
8. Konzument vníma RTVS ako zodpovedného korporátneho občana, ktorý podporuje celé
spektrum aktivít, snažiacich sa zlepšiť krajinu v ktorej žijeme.

Koncepcia rozvoja
Strategické kroky:
1. Osvojiť si marketingovú filozofiu, pri ktorej sú všetky marketingové aktivity napĺňaním
mixu záujmov RTVS ako organizácie, záujmov konzumentov obsahu a celospoločenských
záujmov a vhodnosť a správnosť všetkých marketingových aktivít posudzovať z týchto troch
uhlov pohľadu.
2. V rámci strategického marketingu uskutočniť analýzu značiek a podznačiek RTVS
v prostredí zamestnancov, konzumentov ako aj konkurenčného prostredia. Vykonať následnú
syntézu s cieľom vytvorenia jednoznačnej architekúry značiek RTVS, nastavenia ich pozície
s ohľadom na účel značiek, ich víziu a misiu.
3. Nastaviť marketingovú stratégiu materskej značky a podznačiek tak, aby sa kontinuálne
zvyšovala ich znalosť, atraktivita pre divákov a poslucháčov, aby sa zvyšoval záujem vyskúšať
jednotlivé programové služby a maximalizoval potenciál pre pravidelné sledovanie s čo
najvyššou frekvenciou a aby sa vytvorili podmienky pre vybudovanie pevného, dlhodobého
vzťahu k vybraným programovým službám, ktoré korešpondujú s potrebami a životným
štýlom jednotlivých cieľových skupín.
4. Do marketingových aktivít zaradiť činnosti smerujúce k explicitnému posilneniu
pozitívneho imidžu značky RTVS a k predstaveniu sveta všetkých programových služieb
RTVS naprieč rozličnými typmi médií a na celom území a v rôznych regiónoch Slovenska.
5. Pre rozhlasové programové služby postupne vyvinúť atraktívny vizuálny ident, ktorý
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umožní ich komunikáciu aj v televíznom a digitálnom prostredí, postupovať od masových
rozhlasových služieb k rozhlasovým službám pre menšie cieľové skupiny.
6. Do marketingových priorít postupne zaradiť aktivity, smerujúce k zvýšeniu znalosti
rozhlasových programových služieb s následnou komunikáciou ich TOP 5 programových
priorít v rozhlase, televízii aj v digitálnom prostredí, postupovať od masových rozhlasových
služieb k rozhlasovým službám pre menšie cieľové skupiny.
7. Pokračovať v kontinuálnej komunikácii programových priorít súčasných televíznych
programových služieb v televíznom, rozhlasovom a digitálnom prostredí. Pripraviť marketingové aktivity pre zavedenie nových televíznych programových služieb Trojka :3 a Štvorka :4.
8. Vyvinúť platformu na vytváranie unikátneho verejnoprávneho digitálneho obsahu RTVS
a tento obsah začať komunikovať v televíznom, rozhlasovom aj digitálnom prostredí.
9. Komunikovať dedikovanými kampaňami verejnoprávnosť, pestrosť a kvalitu obsahu, ktorý prináša RTVS v televízii, rozhlase a online prostredí vďaka základnému pilieru svojho
financovania prostredníctvom koncesionárskych poplatkov.
10. Využívať dominantné príležitosti (voľby, športové udalosti, kultúrne eventy) na komunikáciu rýchlosti, komplexnosti a dôveryhodnosti spravodajstva RTVS. Ak dôveryhodnosť
vyjde ako merateľný parameter, nebáť sa na to upozorniť.
11. Vyvinúť samostatné kampane pre všetky TOP formáty produkované alebo koprodukované RTVS, sústrediť sa na hodnotu kvality vo všetkých parametroch.
12. So všetkou odbornou starostlivosťou vyhľadávať a hodnotiť aktivity iných subjektov,
s ktorými sa RTVS spojí ako spoluorganizátor alebo mediálny partner tak, aby sa kontinuálne budovala percepcia RTVS ako zodpovedného korporátneho občana, ktorý podporuje
aktivity zlepšujúce našu krajinu spôsobom a v oblasti, v ktorej udáva trendy - medializáciou
v programových službách RTVS. Do budúcnosti rozmýšlať o vývoji vlastnej CRM aktivity.
13. Prostredníctvom účasti na rozličných súťažných alebo prehliadkových fórach (branžové,
komunikačné, zamestnávateľské) využívať príležitosti na získanie pozitívnych referencií od
nezávislých zdrojov doma aj v zahraničí, v prípade úspechu tento fakt dôsledne komunikovať.
14. RTVS ako organizácia udávajúca trendy, by mala mať ambíciu sama sa stať hodnotiteľom a organizátorom súťažných platforiem. Ideálnym minimálne obsadeným priestorom je
oblasť slovenskej hudby, kde má RTVS zásadné kompetencie vďaka faktu, že má najväčší
podiel domácej hudby vo svojom obsahu, ako jediná sa venuje vážnej hudbe a folklóru, je
organizáciou, ktorá zastrešuje hudobné telesá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, OĽUN alebo rezidenčné hudobné súbory ako
napr. Quasars Ensemble, zároveň je RTVS organizáciou, ktorá je nadšeným a masovým
organizátorom hudobných podujatí a koncertov. Cieľom by malo byť vyvinutie platformy
mainstreamových hudobných cien, ktorá by doplnila menšinové Radio Head Awards.
Exekutívne kroky:
1. Pokračovať v definovaní pozície Sekcie marketingu a komunikácie ako internej full-servisovej komunikačnej agentúry s tromi zložkami - klientskym servisom, odborom kreatívy
a odborom online služieb.
2. V rámci klientskeho servisu vytvoriť tímy s určeným tím leadrom - tím brand manažérov
pre televízne programové služby, tím brand manažérov pre rozhlasové programové služby
a tím pre korporátnu a programovú PR komunikáciu.
3. S vedením každej programovej služby pravidelne vytvárať ročné marketingové plány,
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ktoré pomenujú najdôležitejšie projekty tak, aby boli postupne naplňované strategické kroky popísané v predošlom. Pri plánovaní si stanovovať realistické ciele s ohľadom na reálne
kapacity a rozpočtové možnosti.
4. Na odbore kreatívy určiť dvoch vedúcich pracovníkov tak, aby sa rozdelili zodpovednosti
za vysokú úroveň kreatívnych výstupov a za správne plánovanie, sledovanie a oceňovanie
výkonov.
5. Vytvoriť systém plánovania, sledovania a oceňovania výkonov jednotlivých profesií odboru kreatívy.
6. V rámci odboru kreatívy umožniť vytváranie neformálnych tímov s určeným tím leadrom
pre jednotlivé projekty, ktoré presahujú činnosť bežnej podpory programových priorít.
7. Dôsledne dbať na využívanie možností cross-promotion najdôležitejších projektov a formátov prostredníctvom komunikačných nosičov na všetkých použiteľných relevantných
programových službách, presahu do obsahu v spravodajstve, publicistike, používať interný
«product placement» ako aj rozličné formy PR a pre najdôležitejšie projekty aj komunikačné
nosiče v externých médiách.
8. Vyvinúť pravidlá pre komunikáciu značky RTVS a jej programových služieb a/alebo kľúčových formátov a projektov v oblasti sociálnych sietí.
9. Vybudovať odbor online služieb, z ktorého sa stane plnohodnotná sekcia v organizačnej
štruktúre, ktorý vyvinie platformu na vytváranie unikátneho verejnoprávneho digitálneho
obsahu RTVS, a tento obsah začne komunikovať v televíznom, rozhlasovom aj digitálnom
prostredí.

od 2. polovice 2018
samostatná sekcia
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1. Klientsky servis
Klientsky servis je kľúčovým prostredníkom medzi interným klientom - organizáciou RTVS
a jej jednotlivými programovými službami - a ostatnými zložkami Sekcie marketingu a komunikácie. Klientsky servis vytvára strategické zadania pre jednotlivé značky, spolu s vedením programových služieb a s vedením regionálnych štúdií vytvára ročné marketingové
plány najdôležitejších projektov, a zároveň prijíma operatívne zadania od programových
služieb. Klientsky servis sprostredkuje zadania ostatným zložkám Sekcie a je aj výsledným
prijímateľom kreatívnych riešení a komunikačných nosičov, ktoré odovzdáva na použitie
on-air. Zároveň je klientsky servis aj organizátorom a produkciou korporátnych eventov
RTVS.
Najdôležitejšou výhodou štruktúrovania klientskeho servisu do tímov je špecializácia jednotlivých tímov na menší počet značiek, a tým pádom väčšie sústredenie sa na to, aby všetka
komunikácia programových služieb bola v súlade so zadefinovanou architektúrou značiek.
2. Odbor kreatívy
Hlavnou úlohou pre odbor kreatívy je zavedenie plánovania, kontroly a oceňovania kreatívnych procesov, aby bolo zaručené, že kreatívne výstupy budú nielen dostatočne kvalitné,
ale budú mať zaručené zdroje, a budú odovzdané riadne a včas. Bočným produktom bude
možnosť oceňovania kreatívnych prác pre interné (sledovanie produktivity jednotlivých kreatívnych profesií), ale aj externé potreby (schopnosť oceniť vklad odboru kreatívy do koprodukčných projektov a mediálnych spoluprác).
Výsledkom bude stabilizácia fungovania odboru kreatívy tak, že kreatívny vedúci bude zodpovedať za vysokú úroveň kreatívnych výstupov a traffic manager bude riadiť procesy, aby
bol odbor kreatívy nielen zdrojom komunikačných nosičov pre marketing a komunikáciu,
ale aj zvukovej, audovizuálnej a webovej grafiky pre všetky programové služby RTVS.
3. Odbor online služieb
Odbor online služieb (od 2. polovice 2018 - samostatná Sekcia) bude potrebné v priebehu roka 2018 personálne výrazne posilniť o editorov, redaktorov, grafikov, programátorov
a ďalšie profesie tak, aby odbor mohol postupne naplniť ciele, popísané v časti Koncepcii
rozvoja nových médií, tak aby bol digitálny obsah RTVS dlhodobo vytváraný na dennej
báze v najvyššej kvalite a aby bol tento stav udržateľný s ambíciou ďalšieho rozvoja.
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KAPITOLA 11
KONCEPCIA ROZVOJA
V OBLASTI EKONOMIKY
Základným predpokladom stability RTVS je jej vyrovnané hospodárenie.
Najťažšou úlohou manažmentu je zosúladiť zmysluplný nárast programových a tvorivých
úloh inštitúcie a súčasne podporu systémových opatrení nárastu finančných príjmov.
Základom stabilného a vyrovnaného hospodárenia verejnoprávnej inštitúcie je stabilita
a predvídateľnosť finančných príjmov v každom z jej troch zdrojov. RTVS je v súčasnosti
financovaná prostredníctvom troch základných zdrojov a je predpoklad, že toto trojzdrojové
financovanie bude pokračovať aj v rokoch 2018 – 2022.
Preto treba otvorene a nahlas konštatovať, že základným východiskom ďalšieho úspešného rozvoja médií verejnej služby pre roky 2018 až 2022 zostáva silná a nespochybniteľná
vôľa spoločenských elít, transformovaná do finálneho rozhodnutia zákonodarného orgánu,
vysloviť aj druhú časť všeobecnej spoločenskej dohody a legislatívne zadefinovať racionálny systém dlhodobého financovania RTVS. Je to proces, ktorému sa nevyhneme aj vzhľadom na začínajúcu sa debatu o zmene terestriálneho vysielania. To bude postupne dopĺňané
a nahrádzané novými generáciami bleskového internetu a dátových sietí, a v horizonte nasledujúcich piatich rokov vytvorí úplne novú situáciu pri šírení programov RTVS.
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Kľúčovým zdrojom financovania sú poplatky za službu verejnosti (cca 70%). Tieto poplatky
za služby verejnosti, niekedy nazývané aj koncesionárske poplatky, sú aj v Európskej únii
najrozšírenejšou formou financovania verejnoprávnych médií. V rámci Európskej únie tento podiel tvorí 61 %, v rámci krajín EBU až v 29 z nich sú hlavným zdrojom financovania
(29 krajín). Väčšina západoeurópskych krajín využíva koncesie, výnimkou sú Španielsko
(zrušilo ich v roku 1996), Holandsko (2000), Fínsko (2013) a Maďarsko (2010). Poplatky
nie sú využívané v menších krajinách, ktoré nevygenerujú primeranú sumu pri zachovaní
adekvátnej výšky poplatku; sú to Island, Luxembursko, Malta či mikroštáty ako Monaco,
San Marino, Andorra. Koncesionárske poplatky sa však platia aj v severoafrických krajinách
ako Alžírsko, Egypt, Maroko, Tunisko.
Priemerná výška poplatku v roku 2016 bola v krajinách združených v EBU 130 eur ročne,
na Slovensku je od roku 2003 tento poplatok nezmenený a je 55,68 eur ročne (4,64 eur mesačne). V mnohých krajinách je výška poplatku nedostatočná a médiá verejnej služby sú, podobne ako na Slovensku, dofinancovavané zmluvou so štátom, prípadne rôzne nastaveným
objemom reklamy.
Poplatky za služby verejnoprávnych médií sú najstabilnejším zdrojom príjmov, garantujú
najvyššiu nezávislosť týchto médií a v prípade dobre nastavenej valorizácie i kontinuitu rozvoja slobodných médií. Až 68 % krajín s koncesiami má zakotvený aj systém ich valorizácie.
Verejnoprávne médiá majú aj iné, nepriame, no o to významnejšie dopady na spoločnosť. Sú
tvorcami kultivovaných pôvodných obsahov, nositeľmi a objavovateľmi nových tvorivých
postupov, priamo i nepriamo zamestnávajú tisíce kreatívnych a tvorivých ľudí v rôznych
profesiách.
Stabilita vo financovaní, racionalita a efektivita pri spravovaní verejných prostriedkov umožní zabezpečiť udržateľný rozvoj RTVS a stať sa etalónom verejnoprávnych hodnôt v rokoch
2018 – 2022. Moderné a úspešné verejnoprávne médium musí byť udávateľom a nositeľom trendu v technológiách ako aj v programovom rozvoji. Udávať trend v technológiách
a v programe je nevyhnutnosť. Udávať trend v hodnotách, ktoré verejnoprávne médium
verejnosti prináša, je však morálnou povinnosťou RTVS. Prinášať hodnotu za peniaze verejnosti je teda základným princípom a meradlom úspešnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.
Rozhlas a televízia Slovenska, ako vyberateľ úhrady, za ostatných 5 rokov výrazným spôsobom zlepšil výber úhrad najmä vďaka implementovaným nástrojom a nastavením procesov
na identifikovanie odberateľov elektriny, ktorí sú v zmysle zákona o úhradách platiteľmi
úhrady, a neboli evidovaní v evidencii platiteľov úhrady, ako aj identifikovaním nedoplatkov u evidovaných platiteľov úhrady. Medzi najvýznamnejšie nástroje patrí identifikovanie
a priraďovanie odberateľov elektriny k platiteľom úhrady pomocou similaritných algoritmov, ako aj spolupráca s Registrom obyvateľstva pre aktualizáciu trvalého bydliska platiteľa
úhrady. Na základe týchto nástrojov vyberateľ úhrady pristúpil k vymáhaniu nedoplatkov,
ktoré predstavovali neuhradené predpisy na úhradu aj za minulé obdobia, za ktoré mali platitelia povinnosť platiť úhradu. V roku 2015 predstavovali príjmy z úhrad za predchádzajúce
obdobia 2,2 mil. eur, v roku 2016 3,8 mil. eur a na rok 2017 je odhad výberu úhrad za predchádzajúce obdobia vo výške 3,9 mil. eur.
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Odbor výberu úhrad aktívne oslovuje platiteľov s evidovaným nedoplatkom ako aj odberateľov elektriny, ktorých neeviduje ako platiteľov úhrady. Platobná disciplína platiteľov úhrady
sa zlepšuje a vzhľadom na to, že vymáhanie nedoplatkov bolo v počiatočnej fáze prioritne
zamerané na platiteľov s vysokými nedoplatkami a vymáhanie nedoplatkov v rovnakom
finančnom rozsahu sa už nepredpokladá, nie je možné do budúceho obdobia plánovať výber
úhrad za predchádzajúce obdobia.
Paradoxne, hoci sa výber úhrad za ostatné obdobia výrazne zvýšil, výber úhrad v rokoch
2018 – 2022 nemá potenciál dosahovať výšku výberu v roku 2017. Efektívne vymáhanie
nedoplatkov znižuje počet neplatičov a výber za predchádzajúce obdobia od konkrétnych
dlžníkov predstavuje iba jednorazový vyšší príjem.
Meniaca sa demografická štruktúra obyvateľstva je dôležitým faktorom výberu úhrad. Starnúca populácia zvyšuje riziko počtu platiteľov nárokujúcich si na úľavu z dôvodu poberania
dôchodkových dávok. Zároveň sa kontinuálne zvyšuje počet odhlásených platiteľov úhrady
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v objeme cca 11 tisíc odhlásení od platenia
úhrady ročne.
Na základe údajov Štatistického úradu SR je na Slovensku 2,062 mil. tzv. cenzových domácností (zdroj: ŠÚ SR, sčítanie obyvateľstva 2011), t.j. osoby spoločne bývajúce v jednom
byte na základe rodinných alebo iných vzťahov. K 30.9.2017 evidoval vyberateľ úhrady
1,340 mil. platiacich platiteľov, za ďalších cca 354 tisíc odberných miest elektriny nevzniká
povinnosť platiť úhradu, nakoľko úhrada je platená za iné odberné miesto elektriny, počet
oslobodených platiteľov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia je na úrovni cca 200
tisíc a značný počet, cca viac ako 100 tisíc domácností, predstavujú aj domácnosti bývajúce
v rodinných domoch bez kolaudačného rozhodnutia a domácnosti, od ktorých nebude možné získať úhrady z dôvodu finančnej insolvencie ako aj nemožnosti vymáhania úhrady z
dôvodu neidentifikovania osobných údajov potrebných pre vymáhanie súdnou cestou.
Pre zvyšovanie efektivity a úspešnosti výberu úhrad získava vyberateľ úhrady údaje o odberateľoch elektriny od dodávateľov elektriny. V súčasnosti má RTVS súčinnosť s 10 dodávateľmi elektriny, ktorí evidujú cez 95% odberateľov elektriny v domácnostiach. Cieľom
RTVS je rozšírenie spolupráce s ďalšími dodávateľmi elektriny pre pokrytie čo najväčšieho
počtu odberateľov elektriny.
Na základe údajov od dodávateľov elektriny a údajov o počte domácností na Slovensku
odhaduje vyberateľ úhrady potenciál zvýšenia počtu platiacich platiteľov úhrady na úrovni
cca 35 tisíc platiteľov, t.j. potenciál celkového počtu platiacich platiteľov na úrovni 1,375
mil. platiteľov úhrady v kategórii Domácnosti a 53 tisíc platiteľov úhrady v kategórii Zamestnávatelia.
Inštitút Zmluvy so štátom je ďalším kľúčovým prvkom financovania RTVS. Rozpočet RTVS
počíta aj naďalej v rokoch 2018-2022 s transferom zo štátneho rozpočtu na základe novej
zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho
vysielania, ktorý bude pozostávať z bežného transferu zo štátneho rozpočtu a kapitálového
transferu zo štátneho rozpočtu.
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Treba otvorene a jasne konštatovať, že bez zmeny podstaty zmluvy so štátom, t.j. bez uvoľnenia obmedzení, ktoré tento typ financovania so sebou prináša, nie je možný žiadny zásadný
rozvoj tých programov, ktoré prostredníctvom zmluvy so štátom nemôžu byť financované.
Tretím zdrojom financovania je predaj reklamy a ostatné marginálne príjmy, ako prenájom
kancelárií, štúdií a techniky a predaj licencií. Predaj reklamy však v prípade RTVS legislatívny rámec znížil na minimum, čo však v tomto období možno paradoxne považovať za
komparatívnu výhodu RTVS.

Odbor výberu úhrad
Súčasný stav:
Stratégia odboru spočíva v optimalizovaní procesov, ktoré postupne implementujeme. Cieľom je vylepšiť ich a zautomatizovať, mať presné, korektné a včasné dáta a umožniť platiteľovi zaplatiť čo najjednoduchšie viacerými dostupnými spôsobmi. Našou stratégiou je
výber úhrad od čo najvyššieho potenciálneho počtu platiacich platiteľov ako aj čo najskoršie
inkasovanie problematických pohľadávok.
V období 2014 – 2017 zaviedol Odbor výberu úhrad (ďalej ako OVÚ), viacero procesov,
ktoré výrazne napomohli zefektívniť procesy či už na strane platiteľov resp. občanov, ako aj
na strane vyberateľa úhrady. OVÚ si na budúce obdobie 2018-2022 stanovil ďalšie úlohy,
ktoré sú súčasťou celkovej stratégie rozvoja RTVS.
Web stránka
OVÚ plánuje väčšiu integráciu web stránky s informačným systémom spravujúcim platiteľov úhrady, čo prinesie najmä nasledovné benefity:
• prihlasovanie na platenie úhrady (zoptimalizovanie existujúcich procesov)
• online nahlasovanie zmien platiteľa úhrady (sadzba, periodicita, zmena spôsobu úhrady)
• online odhlásenie sa od platenia úhrady s nahratím dokumentov preukazujúcich
skutočnosti a následným verifikovaním zo strany vyberateľa úhrady
• automatizované generovanie a zasielanie dokumentov zo strany vyberateľa úhrady platiteľom úhrady.
Online platby
Zvýšenie komfortu pre platiteľov platiacich prostredníctvom online platieb ako sú platba kartou a mobilnou aplikáciou Viamo s rozšírením možnosti nastavenia si automatickej
pravidelnej platby bez potreby zásahu zo strany platiteľa. Platiteľ si nastaví napr. mesačnú
periodicitu platenia úhrady v požadovanej výške 4,64 eur, a platba prebehne automaticky.
Inkaso
Keďže trend spôsobu platenia úhrady zo strany platiteľov je platenie úhrady priamo na
účet vyberateľa úhrady, vyberateľ úhrady ponúkne možnosť zriadenia si inkasného mandátu
z účtu platiteľa priamo na účet vyberateľa úhrady. Zriadením inkasa platiteľ úhrady súhlasí
s tým, že vyberateľ úhrady bude realizovať platobný príkaz z účtu platiteľa na svoj účet.
Zriadením inkasa sa zvýši pravdepodobnosť úhrady, nakoľko inkasu prebieha automatizovane bez potreby zásahu zo strany platiteľa.
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Súčinnosť s dodávateľmi elektriny
Pretože vyberateľ úhrad má v súčasnosti spoluprácu s viacerými dodávateľmi elektriny, je
vhodné spoluprácu a výmenu údajov optimalizovať.
Keďže aktualizované údaje o odberateľoch elektriny sú nevyhnutné pre kontrolnú činnosť
vyberateľa úhrady, vyberateľ úhrady plánuje zvýšiť frekvenciu výmeny údajov na častejšie ako štyrikrát ročne. Vytvorenie šifrovaného úložiska slúžiaceho na ukladanie údajov je
benefit, ktorý zjednoduší nahrávanie nových údajov zo strany dodávateľov elektriny ako aj
sťahovanie a spracovanie údajov zo strany vyberateľa úhrady. Keďže dodávatelia elektriny
majú vlastné informačné systémy a interné pravidlá na odovzdávanie citlivých údajov, je
taktiež možné, že nepristúpia na požiadavku vyberateľa úhrady.
Sociálna poisťovňa
Vyberateľ úhrady má súčinnosť so Sociálnou poisťovňou pre kontrolu platiteľov úhrady pre obe kategórie platiteľov – Zamestnávatelia a Domácnosti. Rozšírenie spolupráce
so Sociálnou poisťovňou je pre zoptimalizovanie procesov nevyhnutné v nasledovných
bodoch:
• automatizovaná kontrola rodných čísiel platiteľov s evidovanou alebo nárokovanou polovičnou sadzbou úhrady z dôvodu poberania dôchodkových dávok pre kontrolu, či daná
osoba je alebo nie je poberateľ dôchodkových dávok
• automatizovaná kontrola počtu zamestnancov evidovaných Sociálnou poisťovňou
u kontrolovaných zamestnávateľov v evidencii platiteľov úhrady.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
Vyberateľ úhrady má súčinnosť s ÚPSVaR pre kontrolu platiteľov úhrady v kategórii Domácnosti pre kontrolu, či dané rodné číslo patrí osobe, ktorá je evidovaná ako osoba ťažko
zdravotne postihnutá (ŤZP), ktorá je alebo si nárokuje oslobodenie od platenia úhrady.
Rozšírenie spolupráce s ÚPSVaR pre zoptimalizovanie procesov predstavuje automatizovanú kontrolu rodných čísiel platiteľov s evidovaným alebo nárokovaným oslobodením
od platenia úhrady z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.
Ministerstvo vnútra, register obyvateľstva
V súčasnosti spolupracuje vyberateľ úhrady s Ministerstvom vnútra, ktoré poskytuje na
základe dopytu aktualizáciu trvalého bydliska platiteľa úhrady, korekciu mena a priezviska upresnením diakritiky ako aj poskytovaním dátumu úmrtia. Komunikácia prebieha na
základe jednorazového dopytu zo strany vyberateľa úhrady. Pre zefektívnenie spolupráce
a získavania aktuálnych údajov v čo najkratšom čase je v záujme vyberateľa úhrady podpísať Dohodu o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb.
Implementáciou prepojenia oboch strán dohody získa vyberateľ úhrady aktualizované údaje
o osobách, ktoré eviduje v evidencii platiteľov úhrady s minimálnym časovým oneskorením
automatizovane zo strany Ministerstva vnútra. Toto prepojenie prinesie vyberateľovi úhrady
výhody vo forme aktuálnych údajoch o platiteľoch úhrady, ktoré sú nevyhnutné pre kontrolu
platenia úhrady a získavaní aktuálnych údajov o platiteľoch úhrady.
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Ministerstvo vnútra, register adries
Prepojenie informačných systémov vyberateľa úhrady a Ministerstva vnútra na úrovni registra adries prinesie vyberateľovi úhrady výhody vo forme aktualizácií o adresách platiteľoch úhrady a vo forme korekcie adries, ktoré získava vyberateľ úhrady z viacerých zdrojov,
ktoré nie sú jednotné: platiteľ poskytujúci adresy cez formuláre, dodávatelia elektriny, Sociálna poisťovňa, Slovenská pošta.
Prepojenie databázy evidencie platiteľov
s databázami dodávateľov elektriny
Vyberateľ úhrady implementuje procesy pre prepojenie databázy platiteľov úhrady evidovaných v evidencii platiteľov úhrady vyberateľa úhrady s databázami dodávateľov elektriny.
Cieľom vyberateľa úhrady je optimalizácia synchronizácie tak, aby bolo možné prepojiť
čo najväčšie množstvo platiteľov úhrady, t.j. priradiť k nim odberateľov elektriny, čo má
za následok zvýšenú kvalitu údajov pri kontrole platenia úhrady, ako aj identifikovanie vzniku povinnosti platiť úhradu novým odberateľom elektriny, a naopak zánik povinnosti platiť
úhradu tým osobám, ktoré už nie sú odberatelia elektriny, a zároveň nenahlásili zánik povinnosti platiť úhradu.

Odbor správy majetku a budov, vrátane autodopravy
Stratégia
Základným cieľom je starostlivosť a udržiavanie majetku v prevádzkyschopnom stave
s efektívnym vynakladaním pridelených finančných prostriedkov v nadväznosti na možnosti
ročného rozpočtu a podľa pravidiel RTVS pre verejné obstarávanie.
RTVS v minulosti neriešila udržanie dobrého technického stavu jednotlivých objektov, výsledkom čoho je veľmi zlý, často až havarijný stav budov. Až v posledných rokoch sa znovu
začalo veľmi obmedzene investovať do rekonštrukcií, úprav a opráv v stavebnej oblasti.
Vynakladané investície nepokrývali ani nevyhnutnú potrebu nákladov. RTVS sa snaží získať
potrebné zdroje aj pomocou dotácií a fondových výziev. Pomocou nich však nevieme
riešiť objekty v Bratislave, ktoré sú najrozsiahlejšie a majú najhorší, často až havarijný,
technický stav.
V prípade dostatku financií začneme s postupnou opravou striech, fasád, okien a svetlíkov,
sociálnych zariadení, výťahov, s výmenou či rekonštrukciou rozvodov a technologických
zariadení po životnosti, ktorých nevyhovujúci technický stav už ohrozuje výrobu a vysielanie v RTVS.
Taktiež je potrebné okamžite investovať do bezpečnostných systémov a prvkov, čiže do
výmeny nefunkčných požiarnotechnických zariadení, výmeny nefunkčných zariadení na
odvod dymu a tepla a do vytvorenia jednotného adresného systému elektrickej požiarnej
signalizácie. Našou ambíciou je vytvoriť bezpečné a príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov RTVS a účinkujúcich vo výrobe programov.
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Služby správy majetku a budov
• poskytovanie a zabezpečovanie činností a služieb správy majetku a budov, vrátane autodopravy, v rozsahu oprávnených požiadaviek nevýrobných a výrobných útvarov v organizačnej zložke STV a SRo, a v súlade so schváleným rozpočtom RTVS
• poskytovanie technickej podpory a súčinnosti pre štúdia RTVS Banská Bystrica, Košice
a pre účelovo-rekreačné zariadenie v Liptovskom Jáne
• zabezpečenie nepretržitého napájania elektrickou energiou, vrátane záložných zdrojov
elektrickej energie
• zabezpečenie dodávok tepla a chladu pre určené objekty RTVS
• zabezpečenie dodávok vody spĺňajúcej zákonom stanovené hygienické kritéria pre priestory RTVS
• zabezpečenie nepretržitých služieb autodopravy ( osobná a nákladná) pre potreby výroby
a vysielania
• aktívna spolupráca s projektovým manažérom RTVS v príprave a realizácií projektov
súvisiacich s obnovou majetku
• realizácia nákupu kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, hygienického materiálu a materiálu pre opravy a údržbu podľa pravidiel RTVS pre verejné obstarávanie
a v súlade so schváleným rozpočtom RTVS na základe schválených požiadaviek jednotlivých útvarov RTVS
• zabezpečenie starostlivosti a služieb ochrany životného prostredia v úzkej súčinnosti
s jednotlivými útvarmi v STV a SRo v oblasti nakladania s odpadmi, s dôrazom na separáciu
odpadov, vznikajúcich pri bežnej prevádzke ako aj pri činnostiach výroby a vysielania

Prioritné ciele
• Zabezpečenie plynulej a bezpečnej nepretržitej prevádzky technických
zariadení budov a stavebných častí objektov RTVS ( interiér a exteriér STV
a SRo)
V súlade s plánom údržby a opráv, výmeny alebo obnovy majetku sa odbor zameriava na
tie časti objektov alebo zariadení, ktoré sú už po životnosti a nie je možné na trhu zohnať
potrebné náhradné diely alebo identické materiály.
• Výmena rozvodov pre technické zariadenia budov
a freónových zariadení
Odbor realizuje postupnú výmenu 40 ročných rozvodov zdravotechniky (studená voda,
teplá voda, kanalizácia), chladu a vykurovania podľa priority, amortizácie, životnosti
a dôležitosti. V prípadoch porúch a nutných zásahov do chladiacich okruhov v chladiacich zariadeniach pre priestory výroby a vysielania s obsahom chladiva R22 je potrebné vykonávať komplexnú výmenu zariadení v nadväznosti na čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009 ( od 01.01.2015 nie je možné pri oprave klimatizačných zariadení používať
akékoľvek látky HCFC (R22) a doba používania zariadení s obsahom HCFC látok bude
závisieť od ich životnosti).
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Výmena týchto zariadení je plánovaná, postupná a uskutočňovaná od roku 2015. Do roku
2022 plánujeme vymeniť zostávajúcich 55% chladiacich okruhov s chladivom R22 z ich
celkového počtu v STV Mlynská dolina Bratislava podľa finančných možností.
• Hľadanie efektívnych riešení v znižovaní nákladov na prevádzku v oblasti
spotreby energií
V nadväznosti na Vyhlášku MHSR č.179 o energetickom audite odbor zabezpečuje realizáciu auditu v predpísanej lehote (nasledujúci audit bude v decembri 2019). Výstupom sú
odporúčania pre efektívne riešenia v znižovaní nákladov na energie.
Následne odbor zabezpečuje realizáciu obnovy a rekonštrukcie budov a priestorov vrátane
výmeny technologických a technických zariadení, a to v zmysle odporučených riešení energetického auditu v súlade s finančnými možnosťami a prioritami RTVS (napr. komplexná výmena energeticky náročných žiarivkových svietidiel alebo výbojkových svietidiel po životnosti za LED svietidlá, výmena technologických zariadení pre vzduchotechniku, vykurovanie
a chladenie po životnosti za energeticky úspornejšie zariadenia).
• Autodoprava RTVS
Odbor zabezpečuje prevádzku a údržbu motorových vozidiel (osobných, nákladných) vo
vyhovujúcom technickom stave podľa platnej legislatívy a predpisov SR. Cieľom odboru je
kontinuálne zabezpečovať obnovu zastaraného a nevyhovujúceho vozového parku v rozsahu finančných možností a potrieb RTVS.
Pre sledovanie nákladov prevádzky (spotreba PHM) služobných motorových vozidiel
bude RTVS využívať naďalej systém GPS monitoringu.
Pre potreby výroby a vysielania odbor bude zabezpečovať službu osobnej autodopravy podľa pravidiel verejného obstarávania. Cieľom je každoročne zabezpečovať obmenu osobných, úžitkových a technologických motorových vozidiel pre spravodajské a výrobné zložky nielen v Bratislave, ale aj v regionálnych štúdiách v Košiciach a Banskej Bystrici.

Odbor prevádzky Štúdio RTVS Košice
V rámci organizačnej štruktúry Štúdia RTVS Košice je tím prevádzky samostatnou zložkou,
zastrešuje široké spektrum činností, ale jeho hlavnou úlohou je zabezpečovanie bezproblémového chodu prevádzky, zabezpečovanie služieb a rozvoja najmä v oblasti ekonomiky,
správy majetku, informačných technológií, dopravy a archívu a archívnych činností.

Správa majetku
Vízia:
V objekte STV je víziou moderný mediálny komplex so zrekonštruovanými budovami,
technologicky moderné a energeticky úsporné prevádzkové zariadenia a plne funkčné všetky inžinierske siete.
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V SRo, ako objekte, ktorý je pamiatkovo chránený, je víziou udržanie bezproblémového
chodu technologických zariadení, rekonštrukcia inžinierskych sietí a obnova vnútorných
priestorov objektu.
Ciele:
Budova Slovenskej televízie – V prvej etape je cieľom komplexná rekonštrukcia administratívnej budovy a výmenníkovej stanice spolu so sekundárnymi rozvodmi tepla, obnova
technologických zariadení v prenosovej sále, rekonštrukcia vzduchotechniky a klimatizácie
za pomoci spolufinancovania z prostriedkov EÚ. Pri plánovanej rekonštrukcii budovy je
hlavným cieľom zníženie nákladov na energie a správu; pri ostatných budovách, hľadanie
ďalších efektívnych riešení v znižovaní nákladov na ich prevádzku (vyregulovanie systému,
výmena svietidiel a úsporných žiariviek).
Ďalším cieľom je modernizácia a rekonštrukcia hlavnej rozvodne elektrickej energie t.j. obstaranie a zakúpenie nového kompenzačného rozvádzača a ekologická likvidácia súčasného nefunkčného zariadenia, ďalej aj rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu a výmena
vnútorného zariadenia budovy, ako je sanita a nábytok. Všetky objekty v areáli STV na Rastislavovej ulici vyžadujú investície do ich kompletnej obnovy, čo však bude finančne značne
náročné, preto bez spolufinancovania z iného zdroja to zrejme nebude možné.
Cieľom rekonštrukcie v ďalších etapách je komplexná rekonštrukcia budovy zvuku, najmä
oprava fasády a časti vnútorných priestorov, zlepšenie energetickej efektívnosti v prevádzke budovy t.j. jej zateplenie a výmena okien a dverí, výmena vnútorných rozvodov tepla
a vody, a komplexná rekonštrukcia budovy techniky, najmä oprava fasády, strechy, kompletnej rekonštrukcie vnútorných priestorov a vybavenia, zlepšenie energetickej efektívnosti
v prevádzke budovy t.j. jej zateplenie a výmena okien a dverí, výmena vnútorných rozvodov
tepla a vody - spolufinancovanie z prostriedkov EÚ
Budova Slovenského rozhlasu v Košiciach prešla komplexnou rekonštrukciou
v roku 2003, preto si nevyžaduje až takú zásadnú stavebnú investíciu ako budovy v areáli
Slovenskej televízie. Cieľom je pravidelná obnova vnútorných a vonkajších priestorov budovy za pomoci spolufinancovania ministerstva kultúry. V nasledujúcom období je cieľom
aj oprava a rekonštrukcia nefunkčnej kanalizačnej prípojky v objekte SRo.

Odbor prevádzky Štúdio RTVS Banská Bystrica
Banskobystrické štúdio prešlo ako jediné pracovisko RTVS manažovaným procesom fúzie rozhlasových a televíznych pracovísk, spojeným s čiastočnou stavebnou a so zásadnou
technologickou obnovou televízneho vysielacieho a postprodukčného reťazca. Vytvorili sa tým lepšie pracovné podmienky pre tvorcov a naplnila sa tak ambícia efektívnejšieho nakladania verejných zdrojov pre hlavné úlohy, ktoré legislatíva predpisuje médiu verejnej služby aj v oblasti regionálneho vysielania. Spojené štúdio bude ešte efektívnejšie
využívať uvedené atribúty pre ďalší rozvoj a exponenciálny nárast rozhlasovej a televíznej tvorby, a to predovšetkým v oblasti regionálneho spravodajstva, aktuálnej rozhlasovej
a televíznej publicistiky, literárno-dramatickej rozhlasovej prvovýroby, ako aj v rozvoji televíznej dokumentaristiky a dabingu.
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Pri posilnenom postavení regionálneho štúdia v Banskej Bystrici na úseku tvorby rozhlasových a televíznych obsahov, ako aj obsahu v oblasti nových médií, je pred správou budovy
výzva v podobe stavebného rozšírenia administratívnych a niektorých technických priestorov v závislosti od finančných možností RTVS. Perspektívne sa budeme zaoberať možnosťami ďalšieho rozvoja areálu na Ulici prof. Sáru, s efektívnym využitím potenciálu, ktorý
v sebe nesie unikátny priestor priľahlého lesoparku vo vlastníctve RTVS.

Odbor financií a účtovníctva a odbor rozpočtu a kontrolingu
Stratégia:
Zabezpečiť vedenie účtovníctva, daňovej agendy dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov
a ostatných daní v súlade s platnou legislatívou, zabezpečiť ostatné prislúchajúce legislatívne požiadavky. Vydávať a aktualizovať príslušné interné predpisy s cieľom usmerniť
obeh účtovných dokladov a zabezpečiť efektivitu ekonomických a finančných procesov. Zabezpečiť kontrolingové služby (kontrolné a poradenské), poskytovať relevantné informácie
a analýzy pre manažérske rozhodovanie včas a s použitím relevantných nástrojov. Identifikovať redundantné procesy, aktivity a evidencie s cieľom optimalizácie nákladov a znižovania časovej náročnosti.
Súčasný stav:
Významný nárast výroby v uplynulom období sa premietol do nárastu množstva interných
aj externých dokladov, do množstva spracovávaných údajov a samozrejme aj časovej náročnosti na ich overenie, kontrolu a účtovanie.
Pre vytvorenie podmienok pre efektívne rozhodovanie na všetkých stupňoch manažérskeho
riadenia je nevyhnutné zabezpečiť relevantné, aktuálne a verné informácie podľa rôznych
výberových kritérií. Zabezpečenie kvality dát je kritické pre ich správnu interpretáciu, ako
aj pre naplnenie a riadenie rozvojových plánov RTVS.
Existencia viacerých nosných informačných systémov v prostredí RTVS si vyžaduje zabezpečiť prepojenosť týchto systémov a vytvoriť štruktúrovaný a optimalizovaný dátový sklad
nevyhnutný pre použitie existujúcich analytických nástrojov business inteligencie.
Úspešná implementácia nízkorozpočtových technologických nástrojov business inteligencie v prostredí RTVS umožnila rozvoj jej základných princípov, medzi ktoré patrí transformácia dát z transakčných a produkčných systémov na analytické dáta, ktoré sú následne
využívané pre rozhodovanie. Orientácia na „self service reporting nástroje“, teda nástroje,
ktoré umožňujú interným užívateľom autonómne spracovať a využívať informácie z nosných informačných systémov bez nutnosti využívania externých konzultantov, priniesla šetrenie finančných prostriedkov a zároveň umožnila vybudovať informačnú základňu cielene
a flexibilne štruktúrovanú pre rôzne potreby v procese manažérskeho rozhodovania.
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Rozvojové ciele
• Zaviesť manažment všetkých typov zmlúv v informačnom systéme v digitálnej forme. Minimalizuje sa tým práca s dokumentami v papierovej forme a prostredníctvom elektronickej
pošty. Tým sa zjednoduší celá archivácia, evidencia pripomienok, zmenší pravdepodobnosť
chýb a zabezpečí sa evidencia aktuálne platnej finálnej verzie zmluvy bez možnosti neautorizovaných zmien.
• Automatizovať kompletný proces pripomienkovania a schvaľovania všetkých typov zmlúv
v digitálnej forme s využitím elektronického obehu a správy dokladov.
• Finalizovať a spolupracovať pri implementácii automatizovaného vyplácania “Šírenia” aj
v organizačnej zložke SRo a zjednotiť tak spôsob spracovania honorárov za opakované použitie diel v oboch organizačných zložkách.
• Redizajnovať a implementovať nový podrobný manažment užívateľských práv informačných systémov RTVS s cieľom umožniť selektívny prístup k informáciám pre potreby externých, ako aj interných spolupracovníkov.
• Zabezpečiť analýzu a prehľad o skutočných nákladoch na jednotlivé profesie, a to aj v prípade externej spolupráce, s cieľom optimalizovať celkové náklady prioritným využívaním
interných kapacít.
• V čo najväčšej miere zaviesť a používať záväzné štruktúrované šablóny zmlúv v informačnom systéme, ako východiskové dokumenty zmlúv vo všetkých oblastiach.
• V spolupráci s ostatnými vedúcimi útvarov RTVS minimalizovať množstvo operatívne
spracovávaných dokladov. Permanentne identifikovať redundantné procesy a eliminovať
ich.
• V spolupráci s ostatnými vedúcimi útvarov RTVS zabezpečiť interné školenie pracovníkov
vstupujúcich do informačných systémov s cieľom minimalizovať počet chýb pri zadávaní
informačných vstupov a zvýšenia povedomia o potrebe presných a relevantných údajov.
• Vykonať analýzu a následne selekciu drobného majetku, ktorý z dôvodu efektívnosti nakladania s majetkom RTVS nebudeme ďalej evidovať.
• Zefektívniť prácu pri prevodoch majetku medzi zamestnancami, a to dopracovaním systému prevodiek vytvorených v informačnom systéme Helios Green až k realizácii prevodu
v informačnom systéme tak pre oblasť dlhodobého majetku, ako aj pre oblasť operatívnej
evidencie drobného majetku.
• Analyzovať existujúce databázy nosných informačných systémov s cieľom identifikovať
relevantné informácie pre potreby manažérskeho rozhodovania a následne optimalizovať
existujúci dátový sklad ako zdroj informácií pre nástroje business inteligencie (Infor QA,
PowerPivot, PowerQuery, PowerBI), ktoré umožňujú prostredníctvom „univerzálnej dátovej pumpy“ vzájomne prepojiť a využívať údaje z rôznych informačných systémov.
• Autonómnosť pri tvorbe reportov, časová a finančná úspora pri získavaní a spracovaní
informácií dokazuje, že rozvoj týchto nástrojov v prostredí RTVS je nevyhnutný pre účely
zabezpečenia zvýšených informačných potrieb v manažérskom riadení.
• V spolupráci so Sekciou ľudských zdrojov personálne dobudovať útvar kontrolingu na
zabezpečenie časovo náročných operatívnych činností súvisiacich s kontrolou, spracovaním
a analytickým vyhodnocovaním údajov významne narastajúcej výroby a plánovaných rozvojových aktivít v rokoch 2017 až 2022.
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• Ďalej zabezpečiť a umožniť v spolupráci so Sekciou ľudských zdrojov permanentné vzdelávanie kľúčových pracovníkov kontrolingu v oblasti získavania a spracovania informácií
prostredníctvom informačných technológií a vytvoriť systém trvalého interného vzdelávania
s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj a správu implementovaných technológií nástrojov BI
a zachovať tak autonómiu, nákladovú a časovú efektivitu v oblasti tvorby automatizovaných
reportov aj v budúcnosti.

Obchodná stratégia a ciele Odboru obchodu RTVS,
Sekcia ekonomiky
Predaj práv (licencií) do zahraničia a v tuzemsku
Cieľom Odboru obchodu v oblasti predaja práv (licencií) programov RTVS je aktívne vyhľadávanie obchodných partnerov na nákup programov z produkcie RTVS, ako aj koprodukčných programov, na rôzne druhy šírenia najmä v zahraničí. Úlohou propagácie tvorby RTVS na medzinárodnom trhu je prezentácia a zabezpečenie šírenia programov, ako
aj aktívne vyhľadávanie zahraničných vysielateľov a zvyšovanie výnosov z tejto činnosti.
Dosiahnutie tohto cieľa plánujeme riešiť najmä pravidelnou prezentáciou tvorby RTVS na
medzinárodných predajných trhoch v Cannes, Francúzsko (MIP TV a MIPCOM), v Budapešti, Maďarsko (NATPE), príp. na iných trhoch podľa možností, so zástupcami akvizičných
oddelení zahraničných televízií a iných spoločností, vypracovávaním ponúk prispôsobených
podmienkam a požiadavkám klientov a aktívnou spoluprácou s koprodukčnými partnermi
v oblasti ponuky programov z našej produkcie na predaj práv, aktualizáciou ponuky programov RTVS na webstránke www.sales.rtvs.sk a www.rtvs.org/obchod.
Predaj služieb do zahraničia a v tuzemsku
V oblasti poskytovania služieb do zahraničia a v tuzemsku je naším cieľom udržiavanie dlhoročných vzájomných obchodných vzťahov a nadväzovanie nových vzťahov s obchodnými partnermi súvisiacich s poskytovaním služieb, uni/multilaterálnych prenosov a signálov
z prenosov z rôznych medzinárodných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre
zahraničné a tuzemské spoločnosti (napr. Tour de France, medzinárodné hokejové zápasy
a iné športové podujatia atď.), zabezpečovanie komentátorských miest, techniky, živých
vstupov, využívanie nových technologických možností, postupov a kapacít pri poskytovaní služieb (napr. prostredníctvom FTP serverov, služby streamovania a pod.). Realizácia
krátkodobých nájmov technických pracovísk RTVS, rôznych typov priestorov, koncertných
sál v SRo, štúdií, réžií, vrátane služieb s tým spojených za účelom komerčných štúdiových
nahrávaní, verejných podujatí, koncertov, charitatívnych a/alebo vzdelávacích projektov
a pod. V súvislosti s inovovaním kapacít RTVS zvyšovať a zlepšovať kvalitu poskytovaných
služieb z dlhodobého hľadiska.
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KAPITOLA 12
KONCEPCIA ROZVOJA
REGIONÁLNYCH ŠTÚDIÍ
Štúdio RTVS Banská Bystrica
Medzi hlavné činnosti RTVS patrí podľa zákona č. 532/2010 o RTVS aj zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti.
Vychádzajúc z projektu riadenia a rozvoja GR RTVS na obdobie rokov 2017 – 2022, regionálne štúdiá RTVS by mali dostať väčšie kompetencie a samostatnosť. V prvom rade by
to mali byť kultúrne inštitúcie vo svojom regióne, nielen vysielacie či výrobné pracoviská.
Regióny by mali produkovať autonómne vysielanie pre svoje oblasti a mali by produkovať
samostatné vlastné relácie, pričom tvorivé pracoviská a ľudia by mali byť priamo v kompetencii riaditeľov regionálnych štúdií. Našou ambíciou je vytvoriť aj v regiónoch tvorivé
skupiny s vyšpecifikovaným tematickým zameraním pri tvorbe rozhlasových a televíznych
programov, ktoré nachádzajú uplatnenie na jednotlivých distribučných platformách.
Spoločným menovateľom uvedených snáh je akcelerácia tvorby v regiónoch pri využití posilnených interných a externých tvorivých kapacít. Hlavnou ambíciou štúdia bude okrem
mapovania aktuálneho diania v spravodajstve a publicistike tiež tvorba nadčasových formátov, ktoré obstoja aj v celoslovenskej konkurencii, a to v rozhlasovom i televíznom vysielaní, ako aj v segmente tzv. nových médií.

Program

Spravodajstvo
Rozhlas a televízia, online
Súčasný stav:
Spravodajstvo prešlo generačnou výmenou, tím tvorí kľúčovú a najdynamickejšiu zložku,
so synergiou rozhlasových a televíznych redaktorov, ktorá je riadená a podlieha Sekcii spravodajstva. Potenciál tímu nepochybne vynikne pri riešení poddimenzovaného stavu a jeho
koordinácii.
Ciele:
Jeden z pilierov štúdia potrebuje personálnu, technologickú a produkčno-výrobnú podporu
a koordináciu. Mladý a dnes už univerzálny kolektív má silný potenciál pre rýchly transport
získaných informácií rôznymi spôsobmi k divákom a poslucháčom. Potrebujeme posilniť a doplniť regionálne štáby v území našej pôsobnosti. Okrem toho mienime vytvoriť
rešeršný a analytický tím s prepojením na online aj v segmente regionálnych informácií.
Ambíciou je bezprostredné pokrývanie dôležitých regionálnych (a vybraných lokálnych)
udalostí naživo, nasledované spravodajským zhrnutím a v ďalšom kroku analytickým spracovaním tímom aktuálnej publicistiky – to platí pre rozhlas, televíziu a online. Štúdio bude
intenzívnejšie spolupracovať pri zabezpečovaní pravidelných spravodajských televíznych
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programov: Správy RTVS z regiónov, Slovensko v obrazoch, budeme vyvíjať nové spravodajské a publicistické formáty z regiónu stredného Slovenska, ktoré dnes absentujú. Naďalej
budeme zabezpečovať telemosty do programu Správy a komentáre či živé vstupy do relácie
O 5 minút 12, ale aj do volebného či iného špecializovaného vysielania RTVS. Nezabúdame
na spravodajské pokrývanie kľúčových regionálnych udalostí, vyvinieme platformy na distribúciu obsahov s lokálnym informačným potenciálom (napr. efektívne využitie aplikácie
i-reporter).Vytvoríme tiež samostatné regionálne webové rozhranie, ktoré bude administrované banskobystrickým mediálnym tímom a bude napĺňané regionálnym spravodajstvom,
publicistikou a ďalším kvalitným obsahom pri využití synergie rozhlasových a televíznych
obsahov.
Publicistika, dokumentárna tvorba, tvorba pre mládež a deti

Televízia
Súčasný stav:
V štúdiu sa tvoria predovšetkým špecializované magazíny s prevahou aktuálnej publicistiky,
relácia Ahoj Slovensko, miniprofily osobností (Ne)celebrity, dokumenty z cyklu Encyklopédia slovenských obcí, sporadicky väčšie tematické dokumenty, priame športové prenosy
a prenosy z bohoslužieb či záznamy folklórnych festivalov. Spolupracujeme na niektorých
formátoch z produkcie bratislavského a košického štúdia.
Ciele:
Chceme udávať trendy v rozvoji a forme spracovania televíznej publicistiky, s ktorou má
banskobystrické štúdio bohaté skúsenosti. Mienime skvalitňovať súčasné formáty a vyvíjať
nové. Chceme byť lídrami v tvorivom prístupe, s využitím talentov, ktoré región vygeneruje.
Medzi piliere banskobystrickej televíznej publicistiky budú aj naďalej patriť: Televíkend –
inšpirovaný Slovenskom a Extrémne v horách. Relácie prešli veľkou programovou, obsahovou a autorskou zmenou. Redizajn, ktorým relácie prešli, im jednoznačne pomohol. Relácie
dosahujú kontinuálny nárast sledovanosti. K divácky najúspešnejším projektom banskobystrického štúdia už roky patrí relácia Farmárska revue, ktorá sa dlhodobo pohybuje v čase
vysielania v prvej trojke najsledovanejších relácií Dvojky. V poslednom období dosahuje
a presahuje historické maximá. Je našou ambíciou uvedené formáty naďalej skvalitňovať,
a to po obsahovej aj obrazovej stránke. Relácie si nepochybne zaslúžia lepšie financovanie,
nielen pokiaľ ide o potreby rozšírenia výrobných štábov, ale aj pre našu ambíciu rozšírenia
tvorivého tímu interných a externých spolupracovníkov. Efektívny marketing je samozrejmosťou.
Štúdio tiež denne zabezpečuje vysielanie Živej panorámy na Dvojke: ranné a poludňajšie
vydanie, ktorých sledovanosť tiež postupne rastie. Vnímame marketingový potenciál uvedeného programu, ktorý zároveň jednoduchou formou predstavuje krásy Slovenska. Vnímame
potenciál aj ďalších formátov z produkcie banskobystrického štúdia: (Ne)celebrity, Encyklopédie slovenských obcí, ktoré jednoznačne patria na verejnoprávne obrazovky. Vytvoríme predpoklady pre realizáciu ďalších ambícií na poli televíznej publicistiky a dokumentu
vo vybraných tematických segmentoch, ktoré nájdu univerzálne uplatnenie na televíznych
programových službách.
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Udávame trendy v dokumentovaní života osobností, rokmi overených hodnôt, ako aj nových
impulzov, s ktorými je región konfrontovaný. Naše tvorivé ambície siahajú do rozvoja dokumentárnych formátov, ktoré majú blízko k budovaniu zdravého lokálpatriotizmu, k tvorbe
a ochrane životného prostredia, k rozvoju krajiny a vidieka, mapovaniu kultúrnych počinov
v regióne, života a hodnôt osobností a podobne. Vidíme potenciál aj pre vývoj diskusnej
relácie s nadregionálnym presahom, relácie duchovného zamerania či televízne využitie bohatého a stále živého stredoslovenského folklórneho hnutia.
V spolupráci s umeleckými a mediálnymi školami v regióne (vysokoškolského a stredoškolského stupňa) vyvíjame formáty určené mladému publiku. Ich špecifikom bude pútavý
obsah a experimentálna forma spracovania. Samozrejme, pri využití ďalších mediálnych
platforiem, ktoré sú generácii mileniálov blízke. Prepojenie a kooperácia s Detskou rozhlasovou dramatickou družinou v sebe nesie potenciál pre vývoj programov určených detskému
divákovi.

Rozhlas
Súčasný stav:
Štúdio sa podieľa primárne na príprave a vysielaní autonómneho a spoločného programu
Rádia Regina, pre Rádio Devín pripravujeme prúdové vysielanie, literárno-dramatické relácie, pásma, fíčre, rozhlasové hry (spravidla 2 ročne), pre Reginu sme začali realizovať
cyklus „Dobrú noc, deti“ aj z B. Bystrice, pokračuje Sobotník a pod. Pripravujeme tiež rad
hudobných a hudobno-slovných relácií pre Rádio Devín a pre Rádio Slovensko pripravujeme a vysielame Rádiovíkend. Jednotlivé programové služby si tiež, podľa potreby svojej
dramaturgie, vyžadujú aktuálne publicistické príspevky ad hoc.
Ciele:
Tím publicistiky sa bude aj naďalej podieľať na výrobe aktuálnych publicistických programov primárne pre Rádio Regina, v ktorom predpokladáme nárast autonómneho vysielania,
predovšetkým počas víkendov. Máme ambíciu rozšíriť banskobystrickú rozhlasovú tvorbu
aj pre potreby Rádia Slovensko a Rádia Devín, a to, či už ide o prúdové vysielanie alebo
špecializované relácie rôznych žánrov a tematického zamerania po dohode s jednotlivými
programovými službami.
Rádio Regina Stred
Banskobystrické štúdio, ako aj zvyšné dve Reginy, vysiela samostatne cez pracovný týždeň
od 5:05 do 18:00 hod. (s výnimkou spravodajských žurnálov) svoj autonómny program. Jeho
ďalšie rozširovanie do večerného času navrhujeme prehodnotiť. Nemali by sme vopred rezignovať na snahu vyskladať hoci aj 24-hodinový autonómny program jednotlivých Regín.
Uvedené úvahy sú, samozrejme, limitované ekonomicky, personálne, no najmä v súvislosti
s počúvanosťou a s nie celkom úmerne vynaloženou energiou. Navrhujeme tiež prehodnotiť
systém striedania Žurnálov Rádia Regina každý deň z iného štúdia na unikátny autonómny,
dominantne regionálny spravodajský program, samozrejme pri vytvorení personálnych a finančných podmienok. Vo vysielaní Rádia Regina bude mať aj naďalej svoje pevné miesto
ľudová hudba a programy založené na uchovávaní ľudových tradícií.
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Štúdio má obrovský tvorivý potenciál, bohatý archív a erudovaných redaktorov, ktorí majú
ambíciu osloviť aj mladšieho poslucháča, zaujímajúceho sa o folklór. Za nevyhnutné považujeme rozšírenie autonómneho víkendového vysielania. V súčasnosti v sobotu vysiela Banská Bystrica autonómne od 6:15 do 8:00 hod; potom od 9:05 do 12:00, od 13:00 do 15:00
hod. Rozsah autonómneho vysielania v nedeľu je ešte užší – od 6:15 do 8:00 a popoludní
od 13:00 do 15:00 hod. S uvedeným stavom nemôžeme byť spokojní, aj preto je nevyhnutné uvažovať nad vytvorením adekvátnych podmienok pre tvorbu kvalitného regionálneho
vysielania aj počas víkendu. Otvára sa tu priestor pre literárno-dramatickú tvorbu, tvorbu
pre deti a mládež, kultúrnu publicistku, profilové rozhovory s regionálnymi osobnosťami,
slovom: hodnotovo orientované formáty. Počas víkendu absentuje regionálne spravodajstvo,
čo navrhujeme zmeniť.
Rádio Devín
Prostredníctvom banskobystrického štúdia RTVS saturujeme potreby kultúrnej programovej
služby Slovenského rozhlasu, a to nielen prúdovým vysielaním o dianí v oblasti vedy a umenia na strednom Slovensku, ale aj prípravou a vysielaním kultúrnej publicistiky a širokej
škály umeleckých rozhlasových žánrov, spracovaných v modernom šate s využitím autorského a interpretačného potenciálu regiónu. Prinášame profily osobností kultúry, tvoríme
špecializované literárno-dramatické relácie, pásma, fíčre, rozhlasové hry. V hudobných reláciách dávame priestor novým talentom z umeleckých škôl zo stredného Slovenska v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, konzervatóriami v Žiline a B. Bystrici a pod.
S etablovanými telesami a sólistami pripravujeme verejné nahrávky koncertov vážnej hudby.
Rádio Slovensko
V súčasnosti sa Štúdio RTVS v Banskej Bystrici podieľa na príprave a vysielaní jedinej
relácie na Rádiu Slovensko – Rádiovíkend. Ide o jednu z najstarších cyklických relácií na
slovenskom rozhlasovom trhu s vysokou počúvanosťou. Okrem toho do vysielania prispievame aktuálnym spravodajstvom a publicistikou, podľa požiadaviek dramaturgie okruhu.
Našou ambíciou je návrat k vysielaniu niektorých vybraných a osvedčených relácií, ako
napr. Nočná pyramída, Dobré ráno či podieľanie sa na vysielaní motoristickej relácie Pozor,
zákruta!, prípadne nových formátov podľa požiadaviek dramaturgie programovej služby
a potenciálu banskobystrického štúdia.

Detská dramatická družina
Súčasný stav:
V banskobystrickom štúdiu neformálne pôsobí aj v súčasnosti.
Ciele:
Vytvoríme podmienky pre jej oživenie. Vznikne tak platforma poskytujúca praktickú mediálnu výchovu, ale aj efektívnu formu nevyhnutného vzdelávania v oblasti kritického vyhodnocovania mediálnych obsahov rôzneho pôvodu a druhu, tak dôležitú pre nastupujúcu
generáciu. Bude to tiež efektívne fungujúca platforma práce s najmenšími divákmi a poslucháčmi, ktorá vytvorí podmienky pre rozvoj a vzdelávanie talentov využiteľných pre potreby rozhlasového a televízneho vysielania, nových médií, sociálnych sietí a v neposlednom
rade dabingu.
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Dabing
Súčasný stav:
Kompletnou technologickou a akustickou modernizáciou sú vytvorené profesionálne a technicky vyhovujúce podmienky pre exponenciálny nárast dabingovej tvorby v banskobystrickom štúdiu. Výroba je prideľovaná sporadicky, nesystémovo.
Ciele:
Budeme systematicky a kontinuálne vyrábať dabing priamo v štúdiu a zároveň mienime
pre potreby RTVS koordinovať aj externé, komerčné pracoviská, ktoré pôsobia na území
stredného Slovenska. Tvorivý potenciál interpretov-hercov, majstrov zvuku, dramaturgov,
prekladateľov a úpravcov dialógov posilníme. Systematické prideľovanie dabingovej výroby z oddelenia akvizícií do Banskej Bystrice si vyžiada aj interné personálne saturovanie,
s čím počítame. Okrem overenej a kvalitnej hranej tvorby máme ambície podieľať sa aj na
dabingu dokumentov a popri oživení činnosti detskej dramatickej družiny v rozhlase, sa
mienime uchádzať aj o dabing akvizičných titulov pre deti a mládež.

Technika, IT, priestory
Súčasný stav:
Rozhlasové pracoviská si postupne vyžadujú generálnu rekonštrukciu a výmenu technológie, ako aj stavebné a akustické úpravy. Televízny postprodukčný a vysielací reťazec je
z veľkej miery obnovený a pripravený na kompletný prechod do HD, s výnimkou štúdiových kamier. Je nutná revízia svetelného parku, no najmä výmena kompletného vybavenia
tzv. jednokamerových štábov. IT segment je nateraz v dobrej kondícii.
Ciele:
Našou ambíciou je obnova druhého dabingového pracoviska, rekonštrukcia rozhlasových
vysielacích pracovísk, ako aj posilnenie vybavenia tvorivých pracovníkov pre prácu v teréne, s možnosťami pohodlného exportu obsahov do vysielania či na ďalšie postprodukčné
spracovanie. Štúdio potrebuje revíziu a doplnenie svetelného parku, nevyhnutná je zásadná
modernizácia kamerovej techniky, výmena a doplnenie setu ozvučenia a zvukovej výbavy
jednokamerových štábov. Zrealizujeme tiež doplnenie technologického reťazca, pokiaľ ide
o dokumentárnu tvorbu. V súvislosti s nárastom televíznej a rozhlasovej výroby je nutné
otvoriť otázku dispozičného riešenia banskobystrických pracovísk. Potrebujeme a chceme
zefektívniť cestu bezprostrednej aktuálnej regionálnej informácie do našich jednotlivých
distribučných platforiem. V nasledujúcom období je pred nami diskusia na tému posilnenia
technologického a personálneho zázemia pre zabezpečovanie priamych prenosov z regiónu
stredného Slovenska.
Informačné technológie
Budeme aj naďalej zlepšovať a modernizovať technologické zázemie pre obe médiá a zároveň vytvoríme podmienky pre radikálne zmeny v segmente tzv. nových médií aj na úrovni
regionálnych štúdií. K tomu patrí pravidelné obnova, rast plochy dátového úložiska, ďalšia
postupná modernizácia rozhlasových a televíznych pracovísk, korešpondujúca s technologickým vývojom a pokrokom. Našou ambíciou je v segmente IT nastaviť proces kontinuál-
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nej výmeny hardwaru a softwaru v súvislosti s vytváraním pracovného komfortu pre našich
zamestnancov.

Archív
Súčasný stav:
Banskobystrický rozhlasový archív je takmer kompletne zdigitalizovaný a prístupný cez
informačný systém vybraným pracovníkov naprieč RTVS. Vďaka tomu vybrané archívne
tituly z banskobystrickej produkcie nasadzujú do svojho vysielania aj internetové okruhy
Litera, Junior, Pyramída. Pokiaľ ide o TV tvorbu, proces digitalizácie je dobre rozbehnutý.
Ciele:
Mienime intenzívne pokračovať v digitalizácii TV tvorby, ukončiť digitalizáciu rozhlasovej
tvorby. Vhodné umiestnenie a skladovanie archívnych nosičov a odborná starostlivosť je zabezpečená. V banskobystrickom štúdiu vybudujeme bádateľňu pre potreby verejnosti, ktorá
má záujem o štúdium archívnych dokumentov z produkcie RTVS.

Ekonomika
Súčasný stav:
Centrálne koordinovaná Sekciou ekonomiky. Štúdio si samostatne zabezpečuje vybrané jednoduché operatívne agendy. Hospodári s pridelenými financiami v prevádzkovom rozpočte,
plánuje režijný rozpočet, dohliada na jeho rovnomerné a hospodárne čerpanie.
Ciele:
Naďalej efektívne hospodáriť s pridelenými prostriedkami, príkladná starostlivosť o majetok a pridelenú agendu, vzdelávanie zamestnancov v určenej oblasti. S avizovanou vyššou
mierou autonómie regionálnych štúdií, zabezpečovanie ďalšej ekonomickej agendy podľa
potreby štúdia.

Personálna oblasť
Súčasný stav:
Centrálne zabezpečuje Sekcia ľudských zdrojov. Disponujeme najväčšími profesionálmi
v regióne v oblasti tvorby, technického záznamu, vysielania a postprodukcie, skúsenými
rozhlasovými a televíznymi žurnalistami, ktorí sú nositeľmi autority a zárukou objektivity,
relevantnosti a zrozumiteľnosti selektovaných informácií. Sú vzormi pre mladých mediálnych pracovníkov, ich mentormi a pedagógmi. Sú sprievodcami v spleti informačného
pretlaku na sociálnych sieťach, lídrami v tvorbe a spracovaní obsahu overenými tradičnými
cestami, ako aj pri využití invenčných postupov. A sú finančne podhodnotení.
Ciele:
Staráme sa o ich profesionálny rast, podporujeme ich ďalšie vzdelávanie, pedagogickú a výskumnú činnosť. Mimoriadne dôležitou stránkou je zastavenie prehlbovania platových rozdielov medzi privátnou mediálnou sférou a verejnoprávnym médiom, a to nevyhnutnou pravidelnou valorizáciou platov a posilnením motivačnej zložky mzdy, založenej na množstve
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a kvalite podávaných výkonov, aj mimo zabehnutých rámcov pracovnej zmluvy. Podporujeme iniciatívu a invenciu a budovanie kvalitných medziľudských vzťahov na pracovisku
i mimo neho, školenia, semináre, hodnotenia práce, mimopracovné aktivity zamestnancov
(klubová činnosť seniorov RTVS BB a pod.).

Marketing
Súčasný stav:
Nesystémová marketingová podpora z centra, čo sa týka podpory rozhlasovej značky Rádia
Regina, ako aj jednotlivých TV relácií.
Ciele:
Pripravíme a zrealizujeme cielenú a potrebnú kampaň pre Rádio Regina, vytvoríme systém
všestrannej marketingovej podpory jednotlivých TV relácií, ich moderátorov a obsahu aj
s využitím spolupráce s lokálnymi médiami. Štúdio RTVS v Banskej Bystrici je častým
cieľom exkurzií základných a stredných škôl. Spolupracujeme s vysokými školami technického a žurnalistického zamerania (odborné praxe, stáže, prednášky...). Spolupracujeme
s kultúrnymi, športovými, spoločenskými organizáciami, samosprávami a spolkami v regióne stredného Slovenska.
Sme rovnako hrdým mediálnym partnerom kľúčových podujatí v regióne, ako aj akcií lokálneho charakteru. Sme zodpovedným médiom vo vzťahu k partnerom, ako aj vo vzťahu k verejnosti. Cítime svoj podiel na zdravom rozvoji medziľudských vzťahov, progres regiónu,
ctíme si budovanie cezhraničných partnerstiev, spolupracujeme s verejnoprávnymi médiami
našich susedov v prihraničných oblastiach.
Realizácia:
K naplneniu uvedených cieľov prispeje proces dramatickej zmeny organizačnej štruktúry
RTVS, s kľúčovým posilnením kompetencií a postavenia regionálnych štúdií, nevyhnutne aj
v oblasti financovania činnosti štúdia v Banskej Bystrici.
Posilnenie jeho autonómneho postavenia vo vybraných segmentoch rozvoja, samozrejme
v intenciách smerovania celej organizácie, so sebou následne prinesie väčšie personálne
nároky a s tým súvisiace riešenie dislokačnej bázy jednotlivých pracovísk v Banskej Bystrici. Výsledkom uvedeného snaženia by malo byť organizačne vnútorne prebudované, technologicky zmodernizované štúdio s kvalitou online, rozhlasovou a televíznou produkciou,
s výrazne posilneným spoločenským postavením verejnoprávneho mediálneho domu, ktorého činnosti, nielen v oblasti tvorby kvalitného obsahu, presahujú rámec stredoslovenského
regiónu.
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Koncept rozvoja a stratégie – Štúdio RTVS Košice
Košické regionálne štúdio je integrálnou súčasťou RTVS a plní svoje nezastupiteľné úlohy
v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. V oblasti rozhlasového vysielania zabezpečuje autonómne vysielanie Rádia Regina Východ, národnostno-etnické vysielanie Rádia
Patria, participuje na vysielaní Rádia Devín, Rádia Slovensko, Rádia Junior, Rádia Pyramída a Rádia Litera.
Pre rozhlasové vysielanie realizuje umelecké programy, literárno-dramatické programy,
hudobné relácie a pripravuje publicistiku a spravodajstvo z východného Slovenska. V oblasti televízneho vysielania participuje na tvorbe, výrobe a vysielaní programov pre Jednotku a Dvojku. Zabezpečuje spravodajstvo, publicistiku, národnostné vysielanie, hudobné a hudobno-slovné programy, hranú tvorbu, dabing, záznamy a prenosy zo športových,
kultúrno-spoločenských podujatí a bohoslužieb.
Štúdio má ambíciu byť mediálnym srdcom východu, ktoré aktívne zastrešuje a spája regionálnych mediálnych tvorcov (scenáristov, režisérov, hudobníkov, literátov), ale aj kameramanov, strihačov, producentov či zvukárov; má ambíciu systematicky rozvíjať priamy
kontakt s poslucháčmi a divákmi prostredníctvom verejných nahrávok relácií a prezentačno-propagačných podujatí v štúdiu i v regióne. Využitím kreatívneho potenciálu zamestnancov a spolupracovníkov, v spolupráci s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a implementovaním najnovších technológií má ambíciu stať sa jedinečným mediálnym lídrom
v regióne. To všetko v mene hlavného cieľa – byť užitočným partnerom pre obyvateľov
východného, ale aj celého Slovenska. Užitočným svojimi radami pre lepšiu orientáciu
a pomoc v stále zložitejšom svete, užitočným svojimi informáciami takmer z každej obce či
mesta v regióne, užitočným informovaním o živote menšín, užitočným detskými formátmi,
užitočným i chvíľami zábavy, umenia, športu pre odpočinok.

Spravodajstvo:
Najsilnejšie postavenie v tvorbe obsahu má v súčasnosti regionálna redakcia spravodajstva,
ktorá prešla najväčším prerodom, je omladená a zastabilizovaná. Výrazne sa jej darí využívať potenciál redaktorov pre rozhlasovú aj televíznu časť. Redakcia spravodajstva je formálne riadená Centrom spravodajstva, publicistiky a športu RTVS, má svojho regionálneho
šéfredaktora, ktorý riadi interných aj externých redaktorov v rámci východného Slovenska.
Využíva regionálne zázemie a technické kapacity štúdia Košice. S nárastom objemu spravodajských programov narastajú aj požiadavky na kapacity, ktoré nemožno pokryť, resp. sú
naplnené na úkor ostatných programov. Zahŕňa to aj športové spravodajstvo a prenosy zo
športových podujatí nielen v rámci regiónu východného Slovenska.
Strategicky by bolo vhodné, aby redakcia spravodajstva mala svoj samostatný obslužný tím
(produkcia, kamera, autopark). Je potrebné naďalej rozširovať sieť regionálnych spravodajcov a posilniť tak regionálny obsah vo všetkých spravodajských formátoch v rozhlase,
televízii i online priestore. Vizuál regionálnych spravodajských výstupov je nutné nielen
obsahovo, ale aj graficky zosúladiť so Správami RTVS.
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Televízne vysielanie:
Vízia:
Regionálne televízne štúdio RTVS Košice je plnohodnotné regionálne štúdio, ktoré produkuje tvorbu na princípe verejnej služby nielen z regiónu, ale predovšetkým o regióne.
Stratégia a ciele:
1. Modernizácia techniky a technológie
Obnova techniky a technologického zázemia je nevyhnutná, odstráni sa tak existujúca disproporcia medzi jednotlivými produkciami v RTVS. Dobudovaním technologickej infraštruktúry vo formáte HD bude štúdio Košice schopné poskytnúť výrobe a programu rovnaké podmienky ako v ostatných štúdiách RTVS. Okrem zefektívnenia procesu výroby programu sa
zvýšia aj kapacitné možnosti pre tvorbu.
Nosným rozvojovým programom bude pokračovanie prechodu z formátu SD na formát HD.
V roku 2017 bola realizovaná rekonštrukcia vysielacieho pracoviska a v súčasnosti televízne
štúdio vysiela programy v štandarde HD. V nasledujúcom období bude nutné v súvislosti
s prechodom na výrobný formát HD realizovať obnovu Obrazových postprodukčných pracovísk AVID Media Composer, strihových pracovísk, zriadiť centrálny server, vybudovať centrálne úložisko a pracoviská pre naberanie primárnych materiálov, rekonštruovať štúdiové
technologické vybavenie – prechod na formát HD, vymeniť kamerový park (6 x HD štúdiová
kamera), vymeniť obrazovú réžiu, vymeniť periférne zariadenia a monitory, doplniť svetelný
park, zvukové a komunikačné zariadenia, obnoviť prenosovú technológiu.
2. Dostatočné personálne kapacity
Vytvorenie nových pracovných pozícií v súlade s požiadavkami programu a v súlade so zmenou technického a technologického zázemia.
3. Výroba kvalitného obsahu v súlade s programovými prioritami pre jednotlivé TV okruhy
V súlade s ambíciou Koncepcie rozvoja RTVS vytvoriť priestor pre predovšetkým programovú autonómiu regionálnych štúdií RTVS vzniká priestor na tvorbu nových programových
formátov regionálneho charakteru v internom aj externom prostredí. Cieľom je vybudovať
multifunkčné štúdio, kde by aspoň polovicu tvorila scéna s možnosťou variovať ju podľa
potrieb jednotlivých programov, resp. programových služieb (spravodajstvo, publicistika, národnostné vysielanie, magazín, diskusia, hudobno-zábavný program).
Multifunkčné štúdio je vhodným zázemím pre tvorbu a vysielanie programu v internom prostredí s garantovanou kvalitou výstupu. Program by mali vytvárať/zastrešovať jednotlivé
Regionálne centrá. Riadenie výroby programov v rámci nich by malo fungovať projektovo,
s jednoznačne definovaným obsahom, výrobnými parametrami, jasnou personálnou štruktúrou, kvalitou výkonu a v neposlednom rade zodpovednosťou.
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Publicistika
Redakcia publicistiky tvorí obsah do publicistických programov a magazínov z produkcie
regionálneho štúdia RTVS Košice, tvorí niekoľko častí Náboženského magazínu, ako aj
dokumenty.
Víziou je vytvorenie Regionálneho centra publicistiky a dokumentu. Autorský tím v internom i externom prostredí je nutné profesionalizovať a rozšíriť, vyhľadávať nové talenty.
Týka sa to nielen redaktorských a autorských pozícií, ale aj dramaturgov, scenáristov, rešeršistu. Prepojenie autorských tímov rozhlasovej a televíznej časti v rámci programových
možností by malo byť samozrejmosťou. Čas potrebný na tvorbu a spracovanie, ako aj kvalitu vysielaného výstupu je možné zlepšiť po deklarovanej technickej a technologickej obmene kamier, strižní, vysielacieho pracoviska atď. Divák by mal byť spolutvorcom obsahu.
Cieľom je využívať potenciál občianskej publicistiky. Okrem interakcie v programoch je
ideálnym nástrojom iReportér, ako aj softvérová možnosť živých vstupov do regionálneho
vysielania. Je to ideálny obsah, ktorý je vhodné distribuovať divákom aj prostredníctvom
tzv. nových médií, online.
Cieľom je pravidelná regionálna publicistika, diskusná relácia, resp. talk show, cyklická
dokumentárna tvorba v rôznom časovom rozsahu (krátke dokumenty, veľké produkcie). Pravidelné tradičné relácie je nutné redizajnovať v súlade s grafickou koncepciou zaužívanou
v rámci RTVS.

Detská tvorba
V súlade s Koncepciou rozvoja RTVS 2018 – 2022 a zámerom vrátiť regionálnym štúdiám
možnosť vyrábať programy, v ktorých sú tradične silné, otvára sa priestor pre rozvoj detskej
tvorby.
Úspešný zábavno-vzdelávací formát Zázračný ateliér a Zázračný mini-ateliér sa v súčasnosti
autorsky aj produkčne tvoria v regionálnom štúdiu RTVS Košice. Priebežne prechádzajú
čiastočnými úpravami scény a skvalitňovaním obsahu v duchu posilnenia princípu vzdelávať
– informovať – zabávať aj detského diváka.
Zároveň sa pracuje na vývoji nového formátu detskej relácie hudobno-zábavného charakteru
(obdoba nezabudnuteľnej Zlatej brány), ako aj detskej/juniorskej spravodajskej relácie.

Hudba a dramatické programy
V súčasnosti je táto zložka v rámci regionálneho štúdia personálne aj tvorivo poddimenzovaná. Strategicky je potrebné vytvoriť Regionálne centrum dramatických a hudobno-zábavných programov, ktoré by predovšetkým dbalo na zachovávanie a úctu k tradícii slovenskej
kultúry.

Koncepcia rozvoja regionálnych štúdií

74

Hudobná produkcia by sa mala koncentrovať predovšetkým na folklórne hudobno-tanečné
formáty. Tradičnú folklórnu cyklickú reláciu Kapura a Kapurka podporí grafický redizajn
v súlade s grafickou koncepciou zaužívanou v rámci RTVS, ale inovujú sa aj po dramaturgickej a realizačnej stránke. Cieľom je vyvinúť nový formát „folklór v modernom podaní“.
Okrem cyklických relácií Regionálne centrum bude zastrešovať priame prenosy a záznamy
z folklórnych festivalov (Východná, Terchová, Detva, Rejdová...), ako aj ad hoc eventy realizované predovšetkým v regióne východného Slovenska.
Tvorivo chce nadviazať na budovanie lokálpatriotizmu a kultúrneho povedomia mapovaním a invenčným spracovaním hudobno-slovných galaprogramov v spolupráci s tzv. veľkými umeleckými festivalmi, benefíciami, charitatívnymi programami a pod., ktoré majú dlhoročnú značku kvality. Má ambíciu prinášať záznamy kvalitných divadelných predstavení,
ktoré vznikli v inštitúciách na východnom Slovensku.
Okrem iného si to vyžaduje zriadenie interných pracovných miest pre všetky riadiace pozície zodpovedné za obsah (dramaturg, režisér, hudobný redaktor...).

Dabing
Dabingové štúdiá sú po rekonštrukcii a umožňujú navýšenie kapacity tvorby a dabingová
produkcia zodpovedá požadovanej kvalite. Zámerom je vo väčšej miere participovať na dabingovej tvorbe RTVS. Na naplnenie tohto cieľa je nevyhnutné posilniť tím prekladateľov,
autorov dialógov a komunikovať a vyhľadávať aj nové talenty v dramaturgickej a interpretačnej časti.
Kreatívne centrum
Kapacitné a odborné zázemie regionálneho štúdia RTVS sa postupne obnovuje a posilňuje v súlade s požiadavkami programu a výroby. Okrem klasického pracovného priestoru
a prostredia je pomyselným aj faktickým cieľom vytvoriť kreatívne centrum, ktoré vytvára
zázemie a združuje jednotlivé tvorivé profesie (režiséri, dramaturgovia, scenáristi, autori,
technické pozície atď.) z interného aj externého prostredia. Odbornosť a kvalitu garantujú
skúsení, etablovaní a všeobecne akceptovaní profesionáli a rozvoj zas garantujú mladí, ktorí
dostávajú príležitosť. Kreatívne centrum je ideálnym prostriedkom na vytvorenie, resp. prehĺbenie spolupráce so vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v regióne.

Rozhlasové vysielanie:
Rádio Regina Východ je lídrom v informáciách z regiónu a v ich spracovaní; určuje
trendy rozhlasovej publicistiky; prináša do vysielania hodnoty a vzdelávací rozmer.

Hodnoty redakcie publicistiky Rádia Regina Východ - vízia:
Témy, ktoré prinášame do vysielania, tam nie sú preto, aby sa ľuďom páčili, ale preto, že
sú vo verejnom záujme. Poslucháčom a poslucháčkam sprostredkúvame životné hodnoty
a naše vysielanie má svoj výrazný vzdelávací rozmer. Spájame generácie, komunity, spoločenské skupiny, konzervatívnych i liberálnejších poslucháčov. Našou ambíciou je prinášať
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poslucháčom a poslucháčkam hodnoty solidarity, ľudskosti, tradície s dôrazom na regionálne špecifiká východného Slovenska. Sme verejná služba, v ktorej nemá priestor komerčne
zameraná informácia, nadbiehanie vkusu poslucháčom, ani bulvarizácia pri spracovaní tém.
Nový názov Rádio Regina Východ umožňuje posilniť identifikáciu poslucháčov a poslucháčok s ich rádiom. Víziou je posilnenie značky a samostatný okruh Rádio Regina Východ.
Aktuálna situácia:
Tím publicistiky tvorí gros programov Rádia Regina Východ. Tvorivý potenciál redakcie
sa neustále odráža v kvalitnom obsahu a pri tvorbe nových programov. Nedostatok redaktorov a redaktoriek a neexistencia prepojenia spravodajstva a publicistiky spôsobuje, že vo
vysielaní absentujú publicisticky spracované aktuálne témy a podujatia z regiónov. Rádio
Regina Východ je dlhodobo najpočúvanejšie z Regín. Rozvoj počúvanosti brzdí pokrytie
regiónu výkonnými vysielačmi. Najpočúvanejší regionálny okruh nemá potrebnú marketingovú podporu.
Ciele:
• vybudovať samostatný okruh Rádia Regina Východ s vlastnou programovou štruktúrou
• realizovať spoločné vysielanie s ostatnými Reginami vo večernom a nočnom čase
• prepojiť regionálne spravodajstvo a publicistiku
• vzdelávať redaktorov a redaktorky v prospech profesionalizácie a v aktuálnych spoločenských témach
• vytvoriť funkčný archív na webe i v rámci rozhlasového archívu
• otvoriť možnosť pôsobenia redaktorov a redaktoriek pri príprave študentov masmediálnych
štúdií priamo na fakultách v Prešove a Košiciach
Stratégia
stabilizovať redakciu z personálneho a mzdového hľadiska a doriešenie využívania interných kapacít pre televízne vysielanie:
1. vytvoriť novú pozíciu editora (pozícia moderátora je spojená s redakčnou prácou;)
2. vytvoriť pozíciu online editora, ktorý dokáže vyvinúť nové formy prepojenia vysielania
s kontaktom na poslucháčov a posilniť značku Rádia Regina Východ
3. vytvoriť funkčné miesto pre vodiča, ktorý bude pracovať len pre rozhlasovú zložku štúdia
Spustiť nové relácie s dôrazom na osvedčených moderátorov/ky – spájať reláciu s konkrétnymi moderátormi, ktorí sa danej téme v relácii venujú, a prepojiť tak značku média cez
moderátorov
• Vytvoriť tvorivé skupiny redaktorov orientované na analytickú publicistiku
• Realizovať verejné nahrávky relácií a priame prenosy z podujatí v regióne pre podporu
značky Rádia Regina Východ a zviditeľnenia v regióne
• Posilniť osobný vzťah poslucháčov s redaktormi a redaktorkami (nielen počas dňa otvorených dverí RR dokorán)
• Zrealizovať spoločný program Rádia Regina a Rádia Patria pri významných národnostných
sviatkoch (Deň Rusínov, Deň Rómov...)
• Posilniť značku Rádia Regina Východ z hľadiska programu a najmä marketingu
• Zjednodušiť systém vytvárania autorských zmlúv s potrebami a reálnym fungovaním redakcie publicistiky (periodicita a platnosť zmlúv na dlhšie obdobie) pokryť región výkonnými vysielačmi
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Hudba a dramatické programy
V rámci rozhlasových umeleckých programov chce byť štúdio na pulze doby, budovať a kontinuálne rozvíjať zlatý fond rozhlasového archívu.
Jeho cieľom je rozšírenie okruhu poslucháčov umeleckých programov v Rádiu Devín, v Rádiu Regina, v Rádiu Regina Východ, prípadne v Rádiu Slovensko, ale aj v internetových
rádiách Litera, Junior a Pyramída a aktívne participovať na vytváraní atraktívnej umeleckej
platformy pre kreatívnych ľudí nielen z regiónu východného Slovenska, ako aj vytvoriť
z košického štúdia RTVS priestor, kde to po umeleckej a spoločenskej stránke žije.
V jeho záujme je znovu oživiť a popularizovať značku košického štúdia RTVS, čo súvisí
s aktívnou marketingovou podporou. Ďalej chce analyticky reflektovať súčasné umenie nielen v rámci regiónu vo všetkých smeroch, vytvárať nové, umelecky hodnotné literárno-dramatické, ako aj umelecko-publicistické relácie v rámci svojich pravidelných edícií na všetky
vysielacie okruhy, aktivizovať poslucháčov prostredníctvom sociálnych sietí, nových médií,
ako aj samotnej inovovanej stránky RTVS s funkčnými podcastami, archívom a fórom a pripraviť pre nich v štúdiu pravidelné živé, resp. verejné nahrávky relácií diskusného (Kritikon,
Umelecké kaviarne), zábavného (Úsmevník), hudobného (Musica et labor, Hudba mladých)
či dramatického charakteru (Hra naživo, verejné nahrávky dramatických programov pri špeciálnych štruktúrach), čím vytvára nový kultúrny priestor združujúci umelcov, ale aj nadšencov a milovníkov umenia a kultúry. Analyzuje súčasné slovenské i svetové umenie, prioritne
s dôrazom na aktivity vo východoslovenskom regióne, v prúdovom vysielaní Rádia Devín
(Ranné ladenie, Ars Rádio a Ars Musica) v dvojtýždňovom intervale a pravidelne prispieva
do vysielania Rádia Regina Východ kultúrnou publicistikou a krátkymi umeleckými tvarmi.
Nezabúda ani na detského percipienta vychovávaním mladých hereckých talentov v rámci
Detskej rozhlasovej družiny a ich pravidelného začleňovania do dramatických programov.
Chce naďalej pripravovať detské rozhlasové vysielanie s príklonom k rozprávkam a dramatizovaným tvarom.

Modernizácia rozhlasovej techniky a technológie
Prioritami sú: celková obnova technológie vysielacích a výrobných pracovísk, následné odborné školenia pre zvukárov, obnova a oprava hudobných nástrojov.
Prevádzka:
• V rámci Štúdia RTVS Košice zastrešuje široké spektrum činností, ale jeho hlavnou úlohou
je zabezpečovanie bezproblémového chodu, služieb a rozvoja najmä v oblasti :
• Ekonomiky
• Správy majetku
• Informačných technológií
• Dopravy
• Archívu a archívnych činností
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Ekonomika
Vízia
zabezpečenie bezproblémového chodu všetkých ekonomických činností, ktoré budú v súlade so súvisiacimi právnymi normami platnými v SR a zároveň aj s vydanými internými
predpismi RTVS
Stratégia a ciele
Zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, vzdelávanie zamestnancov, moderné
technológie. Cieľom je dodržiavanie legislatívy a termínov z hľadiska ďalšieho spracovávania podkladov, ktoré sa odosielajú do RTVS.

Správa majetku
Vízia
V objekte STV je víziou moderný mediálny komplex so zrekonštruovanými budovami, technologicky moderné a energeticky úsporné prevádzkové zariadenia a plne funkčné všetky
inžinierske siete.
V objekte SRo, ako objektu, ktorý je pamiatkovo chránený, je víziou udržanie bezproblémového chodu technologických zariadení, rekonštrukcia inžinierskych sietí a obnova vnútorných priestorov objektu.
Stratégia a ciele - etapy
1.etapa STV – komplexná rekonštrukcia administratívnej budovy a výmenníkovej stanice
spolu so sekundárnymi rozvodmi tepla, obnova technologických zariadení v prenosovej sále,
rekonštrukcia vzduchotechniky a klimatizácie – spolufinancovanie z prostriedkov EÚ
• Cieľom pri plánovanej rekonštrukcii budovy je hlavne zníženie nákladov na energie a správu, pri ostatných budovách, hľadanie ďalších efektívnych riešení v znižovaní nákladov na
ich prevádzku. (vyregulovanie systému, výmena svietidiel a úsporných žiariviek ap. )
• Stálym cieľom je aj dodržiavanie termínov platnej legislatívy pri kontrolách a odborných
prehliadkach technických a technologických zariadení, ako aj dodržiavanie platných prevádzkových predpisov.
• Ďalším cieľom je modernizácia a rekonštrukcia hlavnej rozvodne elektrickej energie, t.j.
oprava resp. zakúpenie nového kompenzačného rozvádzača a ekologická likvidácia súčasného nefunkčného zariadenia.
• Cieľom pre nasledujúce obdobie je aj oprava a rekonštrukcia nefunkčnej kanalizačnej prípojky v objekte SRo.
• Neustále zlepšovanie pracovných priestorov a podmienok pre zamestnancov štúdia v jednotlivých budovách, t.j. maľovanie priestorov, obnova nábytku, kobercov, dlažby, podlahy
ap.
• Modernizácia vnútorného zariadenia sanity a nábytku, oprava krbového prístrešku a oprava
terasy v účelovom rekreačnom zariadení - chaty na Zlatej Idke.
2.etapa STV – rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu a výmena vnútorného zariadenia budovy - financovanie z prostriedkov za predaj „Starého mlyna“ a budovy archívu
2.etapa SRO – obnova vnútorných a vonkajších priestorov budovy – spolufinancovanie zo
zdrojov MK SR

Koncepcia rozvoja regionálnych štúdií

78

3.etapa – komplexná rekonštrukcia budovy zvuku (biela) najmä oprava fasády a časti vnútorných priestorov, zlepšenie energetickej efektívnosti v prevádzke budovy, t.j. jej zateplenie
a výmena okien a dverí, výmena vnútorných rozvodov tepla a vody - spolufinancovanie
z prostriedkov EÚ
4.etapa - komplexná rekonštrukcia budovy techniky (červená) najmä oprava fasády, strechy,
kompletnej rekonštrukcie vnútorných priestorov a vybavenia, zlepšenie energetickej efektívnosti v prevádzke budovy, t. j. jej zateplenie a výmena okien a dverí, výmena vnútorných
rozvodov tepla a vody - spolufinancovanie z prostriedkov EU,
V prípade, že nebude možné realizovať komplexné rekonštrukcie budov, je potrebné zabezpečiť aspoň čiastočnú obnovu vonkajších priestorov, najmä fasády a strechy budov, u vnútorných priestorov najmä obnovu toaliet a vymaľovanie jednotlivých priestorov.
Všetky objekty v areáli STV na Rastislavovej ulici vyžadujú investície do ich kompletnej
obnovy, čo však bude finančne značne náročné, preto bez spolufinancovania z iného zdroja
to zrejme nebude možné. Riešením je aj možnosť rozdelenia areálu a následného odpredaja
troch budov (archív, červená a Starý mlyn), ale aj ďalšie alternatívy, ktoré si vyžadujú strategické rozhodnutie, ako chceme ďalej využívať areál STV na Rastislavovej ulici.

Informatizačné technológie
Vízia
Víziou je plne funkčná, moderná a spoľahlivá IT infraštruktúra, ktorá výrazným spôsobom
prispeje k naplneniu pracovných požiadaviek užívateľov.
Víziou sú zároveň moderné informačné technologické zariadenia a systémy hardvéru a softvéru.
Stratégia a ciele
V STV – rekonštrukcia ethernetovej siete v jednotlivých budovách, rekonštrukcia optickej
siete pre technické pracoviská. Zakúpenie a inštalácia 48 a 24 portových switchov, nakoľko
súčasné sú technicky a morálne zastarané, pre účely zálohovania pracovných dokumentov
požadujeme zakúpenie sieťového zálohovacieho zariadenia a pevných diskov do tohto zariadenia. Zakúpenie záložných zdrojov pre jednotlivé pracovné stanice, serverov a sieťovej
infraštruktúry. Obmena doménových radičov. Zabezpečenie výstavby WiFi infraštruktúry
pre zamestnancov aj návštevníkov.
V SRo – dokončenie rozšírenia štruktúrovanej kabeláže v technologických miestnostiach,
obnova a rozšírenie dátových ložísk, rozšírenie serverovne a obnova dátových serverov. Postupná výmena PC techniky vo výrobných a vysielacích réžiách za PC, ktoré budú podporovať inštalované technológie a potreby výroby a vysielania.

Doprava
Vízia
Bezpečné, moderné a plne funkčné motorové vozidlá so zabezpečovaním ich pravidelného
servisu a údržby. Nutnosťou je aj zriadenie samostatného oddelenia dopravy, aj z hľadiska
personálneho obsadenia zamestnancami.
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Stratégia a ciele
Cieľom je každoročne zabezpečovať obmenu osobných a technologických motorových vozidiel pre spravodajské a výrobné zložky. Je nutné zabezpečiť kontinuitu, t.j. každoročný
nákup nových vozidiel, minimálne 2 vozidlá, a tým zabezpečiť pravidelnú obnovu vozového parku. Z dôvodu enormného nárastu výroby je cieľom zabezpečiť nákup 1 ks malého
úžitkového vozidla pre potreby oddelenia osvetľovacej techniky a oddelenia scénickej dekorácie.
Pre potreby prenosovej techniky zabezpečiť nákup novej nadstavby pre prenosový voz, prípadne nový prenosový voz, nakoľko súčasný má 20 rokov, a zároveň obnovu pomocného
prenosového vozidla.

Archív
Vízia
V štúdiu RTVS Košice zabezpečiť kompletné zdigitalizovanie archívneho fondu, zrekonštruovanie priestorov archívu filmotéky, videotéky a fonotéky, technologicky moderné
a úsporné vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie archívov.
Stratégia a ciele - etapy
1.etapa – postupná digitalizácia kompletného archívneho fondu v STV aj SRo
2.etapa – STV - bezpodmienečne nutná modernizácia technológií (vzduchotechnika a klimatizácia) v priestoroch archívu, zároveň kompletná rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov budovy archívu
Z dôvodu havarijného stavu budovy archívu STV je nutné prijať rozhodnutie, či ponechať
archívny fond v objekte STV alebo ho premiestniť do objektu RTVS v Bratislave.
Riešením je aj možnosť premiestnenia archívneho fondu do iných priestorov v štúdiu na
Rastislavovej ulici, ale do úvahy prichádzajú aj ďalšie alternatívy, ktoré si však vyžadujú
strategické rozhodnutie, ako chceme ďalej využívať areál STV na Rastislavovej ulici.
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KAPITOLA 13
KONCEPCIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH
ZDROJOV
RTVS je zamestnávateľský líder v mediálnej oblasti
Víziou riadenia ľudských zdrojov je, aby RTVS bola v roku 2022:
• zamestnávateľ, ktorý formuje zamestnávateľský trh, je aktívny vo formovaní a vzdelávaní
budúcich zamestnancov a poskytuje priestor pre ich dlhodobé zamestnanie
• zamestnávateľ, ktorý si váži svojich zamestnancov, vytvára im dôstojne pracovné podmienky odrážajúce ich prínos pre spoločnosť, a ctí si sociálny zmier
• aktívne udržiava a rozvíja vedomosti, znalosti a zručnosti zamestnancov, je schopný formovať nové kompetencie a poskytuje osobný rozvoj a rozvíja podnikovú kultúru
• má nástroje motivácie pre zvyšovanie výkonnosti zamestnancov, ich produktivity, aktívne
formuje angažovanosť zamestnancov.
Strategické ciele:

1. Firemná kultúra RTVS
Cieľ: Budovanie proaktívnej firemnej kultúry, založenej na profesionálnom prístupe zamestnancov, ich tvorivom prístupe, iniciatíve a angažovanosti, s vysokou mierou zodpovednosti
za vlastný a tímový výkon, s nevyhnutnou aktívnou podporou zmien a podporovanou otvorenou komunikáciou

2. Personálny marketing, nábor, výber, adaptácia
Cieľ: Byť aktívny na zamestnávateľskom trhu, zabezpečovať potrebné množstvo a kvalitu
pripravených uchádzačov pre potreby RTVS. Byť schopný ich v prijateľnej dobe adaptovať
v podmienkach RTVS.
Prioritné programy:
RTVS musí byť aktívna a efektívna v personálnom marketingu so zacielením na rozdielnosť
generácií a oblasti pozícií.
Je potrebné formovať pozitívnu zamestnávateľskú značku aj s využitím stratégie : Učiace sa
Slovensko.
Spolupracovať so školami rôznych stupňov a zameraní. Obohacovať výuku predmetov priamo na školách odborníkmi z RTVS.
Pripraviť vzdelávanie a získavanie vedomostí a zručností záujemcov o prácu v RTVS priamo
na pracoviskách RTVS, a to pre stážistov počas aktívnej výuky, absolventov po skončení výuky a možnosťou rekvalifikačných kurzov priamo na výukových pracoviskách RTVS
v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.
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3. Vzdelávanie a rozvoj
Cieľ:
Budovanie vedomostnej kultúry, založenej na neustálom zvyšovaní vedomostí, znalostí
a praktických zručností a ich aktívneho zdieľania. Vzdelávanie sa musí orientovať na detailnú analýzu budúcich potrieb a cieľov. Stanoviť priority vzdelávania dostatočne vopred,
aby bolo možné zamestnancov efektívne pripraviť na ich budúce využitie. Podstatnou
bude orientácia na kvalitu jazykovej prípravy redaktorov a moderátorov a obsahu príspevkov, ďalej na prácu s technológiami, sociálne zručnosti a odborný rozvoj. Osobitý dôraz bude kladený na manažérske zručnosti. Je nevyhnutné zabezpečiť účasť zamestnancov na konferenciách a pripraviť program stáží zamestnancov v iných
verejnoprávnych médiách.
Prioritné programy:
Doplnenie Katalógu pracovných pozícií o požadované znalosti, vedomosti a zručnosti
ich požadovanú úroveň podľa typu pozície a následne definovať potrebné školenia pre
ich dosiahnutie. Pravidelné hodnotenie zručností a následné doškoľovanie. Je nevyhnutné
implementovať nástroje vzdelávania (napr. elearning) a vytvorenie zboru interných
a externých školiteľov, mentorov a koučov.

4. Motivácia, odmeňovanie, benefity a ocenenie
Cieľ:
Pripraviť a realizovať programy angažovanosti, dlhodobej motivácie, produktivity a výkonnosti zamestnancov a stabilizácie.
Len rozširovanie skupiny angažovaných zamestnancov môže zabezpečiť úspech RTVS. Preto je nevyhnutné zmapovať, pochopiť a stanoviť programy, ktoré smerujú k spokojnosti,
motivácia angažovanosti zamestnancov.
RTVS musí jednoznačne nastaviť normy požadovaného výkonu, buď kvalitatívnych a/alebo
kvantitatívnych. Je potrebné zistiť potreby a motivátory jednotlivých skupín zamestnancov
a formulovať nástroje stabilizácie zamestnancov. Ako podstatné je riešenie výrazných
rozdielnych prístupov, očakávaní a požiadaviek rôznych generácií na pracoviskách a podmienok externých spolupracovníkov a interných zamestnancov.
Prioritné programy:
Urobiť prieskum a jasne pochopiť faktory smerujúce k angažovanosti, motivácii, spokojnosti a stabilizácii. Urobiť prieskum postavenia zamestnancov RTVS na trhu, zadefinovať
strategickú pozíciu na trhu a realizovať program na dosiahnutie cieľov odmeňovania. Definovať transparentne kvalitu a kvantitu výstupov pre typy pozícií. Zaviesť systémy hodnotenia kvality výkonov a výstupov adresného k individuálnemu zamestnancovi alebo skupine
zamestnancov (hodnotiace komisie dramaturgie, systém 360 stupňovej spätnej väzby atď.).
Definovať motivátory a implementovať systém odmeňovania odrážajúci prínos zamestnanca. Zadefinovať kariérne dráhy a umožniť rast zamestnancov. Vyrovnať prístup k interným
a externý zamestnancom.
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5. Zlepšovať pracovné prostredie - jeho bezpečnosť
Cieľ:
RTVS dobuduje a vybaví pracoviská tak, aby všetky normy bezpečnosti pri práci spĺňali
aspoň štandardnú úroveň komfortu pri práci v zime aj v lete. Dobudovanie Sekcie Ľudských
zdrojov, role, funkcií a procesov ĽZ, aby mohla napĺňať úlohu strategického partnera.
Cieľ:
Sekcia Ľudských zdrojov musí mať k dispozícii dostatočné ľuské kapacity a nástroje na
naplnenie cieľov v tejto oblasti.
Prioritné programy:
Doplniť stav zamestnancov do tímu personálneho marketingu, náboru a výberu. Vytvoriť
funkčný tím vzdelávania a rozvoja a vytvoriť pozíciu, ktorá sa bude zaoberať internou
komunikáciou. Zabezpečiť a implementovať nástroje na podporu riadenia ĽZ, a to systém
administrujúci nábor a výber, e-learning, 360 stupňová spätná väzba, dochádzkový systém.
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KAPITOLA 14
KONCEPCIA ROZVOJA A STRATÉGIA
SEKCIE TECHNICKEJ REALIZÁCIE
Sekcia technickej realizácie zabezpečuje v RTVS výrobu a vysielanie televíznych a rozhlasových programov. Na realizácii zadanej výroby sa podieľajú odbory:
• Odbor Výroby
• Odbor Techniky STV
• Odbor IT
• Odbor Strategického rozvoja a mediálnych systémov
• Odbor Archívu
• Odbor Techniky Rozhlasu
Krátkodobé ciele:
Hlavné navrhované zmeny v štruktúre pre Sekciu technickej realizácie:
• Odčleniť odbor výroby zo Sekcie technickej realizácie a vytvoriť riaditeľstvo výroby s oddeleniami: producentov, produkčných, centrálneho dispečingu kapacít, Autodopravy a výrobno-umeleckých zložiek (kamera, strih, zvuk a Scénická prevádzka) a postprodukčnej
výroby
• Zriadiť nové oddelenie Mediálne systémy IT spojením odboru IT a Odboru strategického
rozvoja a mediálnych systémov
• Zriadiť nové oddelenie IT Bezpečnosť pre zabezpečenie zákonných bezpečnostných opatrení v IT technológiách
• Zriadiť Technickú radu v rámci Sekcie technickej realizácie – vytvorenie orgánu z odborníkov špecialistov, ktorý by formou vzájomnej diskusie a kolektívneho rozhodovania vedúcich jednotlivých technických odborov definoval nielen priority a ciele v technickej oblasti
za celú RTVS, ale aj konkrétnych projektov. Cieľom by mala byť objektivizácia rozhodnutí,
záväzné formalizovanie požiadaviek a ich argumentácie a jasne zdôvodnené prideľovanie
finančných zdrojov jednotlivým projektom.
• Zriadiť oddelenie investičného rozvoja a nákupu, ktorý by zabezpečoval verejné obstarávanie a centrálny nákup investičných celkov. Verejné obstarávanie a nákup by mali prejsť
do kompetencie samostatného tímu špecialistov z technickej, právnej a ekonomickej oblasti, čím by sa vedúci technických odborov mohli vrátiť k riadeniu, motivovaniu a rozvíjaniu svojich tímov. Investičný rozvoj musí disponovať skúsenými projektovými manažérmi
a princípy projektového riadenia by mali tvoriť jeden z pilierov firemnej kultúry, rešpektovaný naprieč organizačnou štruktúrou.
• Doplniť tím pracovníkov vo všetkých sekciách a odboroch pre zabezpečenie kanálu STV3
• Preskúmať a vyhodnotiť technické a finančné možnosti šírenia nového programu STV3 cez
všetky dostupné siete – pozemné, káblové, satelitné
• Po vyhodnotení zmluvne zabezpečiť distribúciu signálu STV 3 cez satelit a cez terestriál
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Technický krátkodobý rozvoj-ciele RTVS:
• Dokončiť výmenu zariadení z technológie SD do HD v štúdiovej výrobe v Bratislave,
B. Bystrici a v Košiciach, vymeniť SD prenosový voz KE za nový HD
• Vybudovať vysielacie pracovisko pre STV3
Vízia v odbore technickej realizácie RTVS :
Pripraviť výmenu technológie z formátu HD do formátu 4K
Pripraviť cloudové riešenia pre distribúciu médií a dát, ako aj pre archív
Pripraviť realizáciu projektu podľa štúdie nového komplexu Spravodajstva v UTD

Vytvorenie novej oblasti v RTVS - online / nové médiá
Technické zázemie pre ONLINE redakciu:
Posilnenie online prezencie RTVS vo virtuálnom svete sa nepochybne nezaobíde bez základného technického vybavenia. Okrem počítačov, notebookov, pracovných staníc a iného štandardného IT vybavenia bude funkčná redakcia potrebovať min. niekoľko vlastných
strižní, vlastný transkóder pre audio a video, rôzne streamovacie zariadenia, v prípade vlastnej produkcie modemy, mobily, diktafóny, fotoaparáty či kamery, vlastný diskový a archívny priestor a veľké množstvo špecializovaného softvéru. Predpokladáme, že toto vybavenie
bude obstarávať a administrovať Sekcia technickej realizácie.
OTT a mobilné aplikácie:
Zo všetkých trendov z mediálnej oblasti je pre RTVS najzaujímavejší cielený over-the-top
obsah šírený prostredníctvom internetu priamo k našim divákom a poslucháčom na požiadanie. Na distribúciu tohto obsahu slúžia rôzne staré i nové technické platformy, ako sú
HbbTV, rôzne webové on-demand platformy, mobilné aplikácie a podobne. Na podchytenie
tohto trendu nebudú stačiť len šikovní redaktori, skôr naopak, bude si vyžadovať solídne
technické zázemie, CDN sieť s dostatočnou priepustnosťou na obslúženie veľkého množstva klientskych zariadení a šikovných interných programátorov pre dennodenné zmeny
a aktualizácie. Odbor strategického rozvoja a mediálnych systémov je pripravený konzultovať všetky zámery a navrhovať realistické riešenia na dosiahnutie stanovených cieľov
v súlade s finančnými, technickými a ľudskými možnosťami RTVS.
K uvedenému je potrebné zabezpečiť nových kreatívnych, technicky zdatných pracovníkov
s použitím niektorých pracovníkov z RTVS roztrúsených po oddeleniach.

Vzdelávanie a osobnostný rozvoj
Školenia zamestnancov na prácu s novými technológiami:
So všetkými odbormi Sekcie technickej realizácie a v kooperácii so Sekciou ľudských zdrojov je potrebné pripraviť sériu školení na obsluhu technológií nasadených v produkčnom
a vysielacom prostredí RTVS. Vedomostná úroveň technického i netechnického personálu je
v súčasnosti nedostatočná a nezodpovedá priemyselnému štandardu. Bez zvyšovania kvalifikácie zamestnancov nebude možné očakávať reálne zvyšovanie efektivity práce.
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Odbor IT
Krátkodobé ciele:
• IT hardware a software – je plánom i stratégiou nastaviť v moderných spoločnostiach bežne
zaužívaný cyklus obnovy výpočtovej techniky na 4 roky. Štandardne obstarávame výpočtovú techniku s 3-ročnou zárukou
• Obnova serverového prostredia – nutná obmena serverov starších ako 4 roky z dôvodu
poruchovosti, výkonu a zabezpečenia podpory zo strany výrobcu. Zároveň je to základnou
nutnosťou pre nasadzovanie nových aplikácií a služieb v rámci RTVS
• Nová centralizovaná tlač – pre konsolidáciu a znižovanie výdavkov na tlač je potrebné vysúťažiť novu rámcovú zmluvu pre poskytovanie tlačových služieb v prostredí RTVS. V rámci zmluvy sa zabezpečí plná podpora pre dodané tlačiarne a ich servis pre zníženie nákladov
na obsluhu zo strany RTVS
• Podpora SW – zabezpečenie podpory dôležitých systémov, ako je Provys, Helios a Microsoft
produktov. Pre plynulý chod jednotlivých systémov a podporu zo strany výrobcov je
potrebné zakontrahovať jednotlivé produkty, aby sa predišlo komplikáciám a neriešiteľným
problémom zo strany RTVS.
Strednodobé a dlhodobé ciele (2-5 rokov):
• Centralizácia IT infraštruktúry – z dôvodu decentralizovanej IT infraštruktúry v rámci
spájania SRo a STV je dlhodobým cieľom centralizovať serverovú infraštruktúru. Zlúčiť a
modernizovať chladné priestory. Zmigrovať všetky dostupné systémy do jednej centrálnej
serverovne za účelom zníženia nákladov na chladenie, energetiku a správu. Vybudovať
georedundantnú zálohu v rámci RTVS pre zabezpečenie prevádzky v prípade výpadku
hlavného centrálneho uzla.
• Virtualizácia (Cloud) – využitím nových, moderných služieb Cloud a migráciou systémov,
ktoré by v rámci inštitúcie boli výhodnejšie prevádzkovať mimo RTVS, je možné znížiť
riziko výpadku a prevádzkových nákladov pre chod jednotlivých aplikácií.
• Bezpečnosť – vytvorenie oddelenia pre IT bezpečnosť, spadajúceho pod GR, za účelom
dohliadať na zabezpečenie infraštruktúry RTVS a metodicky usmerňovať užívateľov.
Právomoc povoľovať a zakazovať prístupy do LAN infraštruktúry dodávateľom
a zamestnancom. Dohliadať, aktívne navrhovať a implementovať bezpečnostné prvky.
• Personálna štruktúra IT – využitím všetkých moderných technológií pre vzdialenú správu
je dlhodobým cieľom zabezpečiť centrálne a zjednotené IT rozdelené na jednotlivé úrovne
podpory. Incidenty sa budú nahlasovať a riešiť v rámci jedného podporného dispečingu
pre užívateľov. Pre podporu serverovej a LAN infraštruktúry by vznikol samostatný tím
špecialistov s úlohou riešiť komplikované servisné prípady a nasadzovať nové technológie.
Ako posledný tím by bol aplikačný tím pre podporu nosných systémov RTVS, ako je Helios
a Provys.

2. Odbor strategického rozvoja a mediálnych systémov
Vízia odboru
Odbor strategického rozvoja a mediálnych systémov je v RTVS zodpovedný za oblasť “broadcast IT”, t.j. buduje, spravuje a rozvíja všetky IT technológie a platformy využívané pre
výrobu, spracovanie, archiváciu, distribúciu a vysielanie audiovizuálneho obsahu v RTVS.
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Zodpovednosť za plynulú a neprerušenú prevádzku a realizáciu “core business” aktivít
RTVS si vyžaduje nielen vysoké nasadenie, špecializáciu a motiváciu, ale aj odlišné priority
v porovnaní so štandardným IT.
Vzhľadom na prudký vývoj nových technológií a súčasné trendy je zrejmé, že budúcnosť
v mediálnej oblasti patrí práve najmodernejším IT platformám a vysokorýchlostným počítačovým sieťam. Z tohto dôvodu je nevyhnutné nielen naďalej budovať a rozvíjať interné
kapacity v tejto oblasti, ale aj utužovať vzťahy s externým prostredím a výrobcami broadcast
technológií tak, aby sme boli aj naďalej schopní na nové trendy nielen reagovať, ale ich na
slovenskom mediálnom trhu aj sami vytvárať.
Žiadny z plánovaných ambicióznych projektov v technickej oblasti nebude z dlhodobého
hľadiska úspešný, ak nedôjde k nasledovným zmenám:
• Zavedenie systému informovaného rozhodovania – prizývanie kompetentných zástupcov technických zložiek k zásadným diskusiám alebo rozhodnutiam ešte v prípravnej fáze.
Špecialisti zo Sekcie technickej realizácie pritom dokážu často zámer kolegov z iných sekcií
nielen usmerniť, ale aj rozšíriť a zreálniť, čo môže samotnú implementáciu projektov značne
zjednodušiť a urýchliť. Po zavedení týchto jednoduchých (a hlavne lacných) opatrení bude
nový odbor IT-mediálne systémy schopný efektívnejšie realizovať svoje úlohy a nové projekty schválené manažmentom RTVS.
Pokiaľ ide o priority a úlohy Odboru strategického rozvoja a mediálnych systémov, tie sú tak
rozsiahle a neoddeliteľne prepojené s inými zložkami, že ich rozsah závisí len a len od celkovej stratégie firmy a typu realizovaných projektov. Odbor je, samozrejme vždy pripravený
rozvíjať existujúce platformy, vyvíjať progresívne riešenia a implementovať nové projekty
v závislosti od finančných zdrojov a ľudských či technických kapacít.
Súčasná činnosť:
• Príprava, realizácia a implementácia veľkých projektov
• Navrhovanie, testovanie, obstarávanie a integrácia nových technických riešení
• Správa vysokorýchlostnej produkčnej optickej siete
• Správa digitálneho postprodukčného systému AVID
• Správa digitálneho archívu NOA / QUANTUM
• Správa grafického systému VizRT
• Správa redakčného systému OCTOPUS
• Správa produkčných diskových polí
• Správa centrálneho ingestu
• Správa cloudových úložísk
• Dispečing spravodajských notebookových strižní
• Správa a automatizácia procesov vo výrobe, archíve, online
• Navrhovanie a implementácia výrobných postupov
• Správa užívateľských prístupov do výrobnej technológie
• Účasť na výrobe veľkých projektov
• Programovanie
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V minulosti:
Správa produkčného systému Sepia / EPOS – odovzdané naspäť Odboru IT aj s personálom
Nová činnosť:
• Spoluúčasť pri plánovaní nových technických projektov s oddelením investícií a obchodu
• Identifikácia nových trendov a odporúčanie manažmentu a odd. I a O
• Školenie zamestnancov v oblasti využívania existujúcich technických možností
• Prevzatie správy broadcast IT systémov
• Implementácia a vynucovanie IT bezpečnosti v celej produkčnej sieti odd. Bezpečnosti IT
• Monitoring a report využívania produkčných kapacít
• Aktívna technická podpora / správa pre nové projekty
• Premenovanie odboru na Odbor Mediálne systémy
• Zmena organizačnej štruktúry Odboru
• Tím Reseach & Development
Tím Mediálne systémy - administrátorov a 1st line support inžinierov, ktorí zabezpečia
chod všetkých už nasadených a prevádzkovaných „broadcast IT“ systémov. Tím Storage
Management, interný tím správcov diskových polí a archívneho systému – RTVS disponuje
obrovským množstvom rôznych úložných systémov s kapacitou presahujúcou 3 PB, ktoré
však nepodliehajú jednotnej správe, a tak sa na ne neaplikujú rovnaké pravidlá, bezpečnostné
politiky a pod. To treba zmeniť a začať systémy spravovať jednotne.

Strednodobý a dlhodobý plán
Oblasť „filmová a seriálová tvorba“
Digitálna retuš obrazu a zvuku:
RTVS musí ďalej budovať a rozvíjať toto imidžové pracovisko tak, aby sa nielen stalo jednotkou na slovenskom trhu, ale aby predovšetkým generovalo čoraz viac kvalitných výstupov pre našich divákov a poslucháčov. Nakoľko je pracovisko ešte v plienkach, je potrebné
dopĺňať ho o také hardvérové a softvérové riešenia, ktoré mu umožnia dosahovanie čoraz
vyššej kvality výstupu - okrem iného o skener optického a magnetického zvuku, ďalšie skenery celuloidových filmov, retušovacie softvéry a pod. Zefektívnenie pracovných postupov
si vyžaduje pripojenie pracoviska na farebné korekcie, zvýšenie diskovej kapacity a možnosť archivácie video výstupov v 4K a 10bit.
Pracovisko pre farebné korekcie:
Jedným z dlhodobých cieľov RTVS by určite malo byť pritiahnutie filmovej tvorby späť do
Mlynskej doliny. Jedným z pracovísk, ktoré by tomu mohli pomôcť, je určite tzv. color grading, alebo farebné korekcie. V súčasnosti sa väčšina filmovej tvorby „graduje“ v zahraničí,
pretože na Slovensku nie je dostatok kvalifikovaných umelcov na požadovanej technickej
úrovni (a nevyhnutne povedať, aj s dobrým menom).
To vytvára obrovský priestor pre RTVS, ktorá by mohla drobnými investíciami do daného
pracoviska a tréningu šikovných ľudí vytvoriť pretrvávajúcu pridanú hodnotu.
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Filmová strižňa:
Keď už je reč o filme, RTVS by mohla za minimálne investičné náklady „upgradovať“ jednu
zo svojich umeleckých strižní ART na skutočnú profesionálnu filmovú strižňu, ktorá by bola
vybavená 4K hardvérom, kvalitným odposluchom, veľkými obrazovkami alebo plátnom,
hardvérovými panelmi na prácu s audiom a videom, dobrou akustikou, samostatným diskovým poľom s dostatočnou kapacitou a kvalitným softvérom. Takáto strižňa by bola dozaista
vyhľadávaným pracoviskom nielen pre internú výrobu, ale aj pre externé spoločnosti.
Mixážna hala:
Žiaľ, RTVS dodnes nedisponuje pracoviskom, na ktorom by bolo možné reálne a na profesionálnej úrovni mixovať filmový zvuk vo svetových štandardoch Dolby. Akákoľvek filmová
či seriálová produkcia tak končí v rukách buď slovenských alebo zahraničných zvukárov.
preto našou ambíciou bolo aj bude nájsť potrebné finančné prostriedky na postavenie tzv.
mixážnej haly – Dolby Atmos certifikovanej kinosály (P3, Mlynská dolina) s profesionálnou
digitálnou 4K projekciou, certifikovanou akustikou, hardvérovou mixážnou konzolou, počítačovým vybavením a diskovým poľom na mixovanie filmového zvuku.
Zvuková postprodukcia:
Nakoľko je celá zvuková postprodukcia v Mlynskej doline v zlom technickom stave, bude
s pribúdajúcim časom čoraz nevyhnutnejšie investovať do revitalizácie 3 dabingových a 4
postprodukčných zvukových štúdií televízie. Problematické sú predovšetkým nevyhovujúce
priestory, zatekajúce strechy, nezabezpečená elektrická sieť, vzduchotechnika a hygiena, až
následne akustika a digitálne technológie.
Projekcia:
RTVS nedisponuje reprezentatívnymi (a vlastne ani funkčnými) priestormi pre realizovanie
interných kontrolných projekcií alebo filmových projekcií pre verejnosť či partnerov. Cieľom RTVS by mala byť buď modernizácia jednej z kinosál v Mlynskej doline (P1 alebo P2)
alebo aspoň vybudovanie jednej internej projekčnej miestnosti pre vlastné potreby. V prípade druhej možnosti ide o cenovo dostupný variant s reálnou pridanou hodnotou.

Oblasť „výroba“
Konsolidácia diskových polí:
RTVS disponuje nie menej ako 20 rôznymi úložnými platformami určenými pre krátkodobé,
dlhodobé alebo archívne uskladnenie zvukového a obrazového obsahu v rôznych stupňoch
výrobného procesu. Tieto polia majú ohromnú celkovú kapacitu, no napriek tomu potreby
RTVS stále rastú.
Keďže jedinou a najväčšou hodnotou RTVS je náš obsah, je nevyhnutné, aby sme našu prácu
s veľkými dátami čo najviac optimalizovali a diskové kapacity využívali čo najefektívnejšie.
V súčasnosti považujeme za nevyhnutné, aby v rámci Sekcie technickej realizácie vznikli
nové pracovné roly „storage manager“ a „storage administrator“, ktorí budú niesť zodpovednosť za efektívne a hlavne bezpečné využívanie hardvérových kapacít RTVS.
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Cloud:
S vyššie uvedeným súvisí zriadenie interného a externého cloudového úložiska pre výmenu
materiálov tak medzi internými pracoviskami, ako aj s vonkajším svetom. Toto riešenie musí
umožňovať vysokorýchlostné prenosy veľkých dát naprieč infraštruktúrou RTVS a internetom. Odbremení tak existujúce diskové kapacity potrebné pre reálnu výrobu a/alebo archiváciu audiovizuálneho obsahu.
Strih audia a videa na „kancelárskom“ počítači:
Vzhľadom na rýchly vývoj hardvéru a jeho klesajúce ceny bude v pomerne krátkej budúcnosti možné vybaviť jednotlivé redakcie v televízii tak výkonnými počítačmi, že bude možné strihať video v HD štandarde nielen na špecializovaných pracoviskách (strižniach), ale aj
na bežných „kancelárskych“ počítačoch. Dôležitým predpokladom bude samozrejme okrem
nákupu spomínaných počítačov aj nákup príslušných softvérových licencií, sieťového hardvéru, zaškolenie personálu a ochota pracovať v prostredí so zvýšenou hladinou hluku (napr.
„openspace“ kancelárie). V prípade rozhlasu pôjde predovšetkým o zakúpenie potrebného
počtu licencií na používanie už používaného softvéru.
Strih audia a videa na diaľku (cez internet):
Všetci vieme, že (nielen) v spravodajskej výrobe je každá sekunda drahá. Tak prečo strácať
čas nosením natočeného materiálu do centrály, keď môžeme strihať vonku? Technológie sú
dostupné, treba ich nasadiť v tých oblastiach, kde budú pridanou hodnotou.
Automatizácia živej výroby v televízii:
Výrobu bežných Správ RTVS v súčasnosti zabezpečuje v réžii štúdia MD1 viac ako 10 ľudí.
Moderné spravodajské televízie v zahraničí však svoje vysielanie už roky automatizujú do
takej extrémnej miery, že vysielanie zabezpečujú iba 2 univerzálni ľudia. Aj keď je otázne,
či má takáto automatizácia v RTVS reálny zmysel, budúcnosť televíznej produkcie bude
nepochybne v poloautomatických a automatických systémoch riadenia. Niektoré funkcie
vo výrobe je možné kumulovať, niektoré eliminovať. Bude na ľuďoch a ich schopnostiach,
akou cestou bude RTVS ďalej pokračovať.
Media Asset Management:
Okrem automatizácie živej výroby existuje aj automatizácia IT systémov a procesov, tzv.
Media Asset Management. Ide o systém riadenia procesov a životného cyklu súborov vo výrobnom prostredí televízie alebo rozhlasu. V súčasnosti sa automatizácia procesov v RTVS
realizuje prostredníctvom jednoduchých skriptov a pomocného softvéru, a to z dôvodu neukončených systémových zmien realizovaných alebo začatých v priebehu posledných rokov,
a zároveň z dôvodu vysokej ceny MAM systémov na trhu.
V prípade dostatočných finančných zdrojov je implementácia MAM systému krokom k efektivite a znižovaniu nákladov, o ktorom bude musieť RTVS v dlhodobom meradle uvažovať.
Renderovacia farma pre Odbor kreatívy:
Odbor kreatívy často pracuje so zložitými 3D modelmi, ktorých renderovanie aj pri súčasnom relatívne vysokom výpočtovom výkone nasadených počítačov trvá pomerne dlhú dobu.
Počas renderovania buď nie je možné s počítačom pracovať, alebo je výstup renderovaný
na pozadí, čo však výrazne spomaľuje jednak samotné renderovanie, ako aj paralelnú prácu
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na počítači. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zakúpiť niekoľko vysokovýkonných pracovných
staníc alebo serverov, ktoré budú renderovať 3D grafiku bez použitia pracovných staníc
grafikov a animátorov.
Modernizácia virtuálneho štúdia:
RTVS disponuje 4-kamerovým virtuálnym štúdiom ORAD z roku 2014, ktoré svojím výpočtovým výkonom síce zvláda renderovanie v štandarde FHD, avšak čoraz častejšie nespĺňa nároky aktuálnej spravodajskej a športovej produkcie. Navrhujeme zjednotenie grafickej platformy a nasadenie virtuálneho štúdia VizRT, kompatibilného so systémami VizRT
používanými pre renderovanie titulkovej grafiky v štúdiovej výrobe a vysielaní Slovenskej
televízie. Tieto virtuálne štúdiá sú plne automatizovateľné a poskytujú oveľa väčšie grafické
a obslužné možnosti.
Modernizácia televízneho postprodukčného reťazca Štúdiu Košice:
Štúdio Košice disponuje síce rozsiahlym, ale zastaraným postprodukčným reťazcom, pozostávajúcim z niekoľkých audio a video strižní, zdieľaných diskových polí, ingestového
pracoviska, dabingu a spravodajstva. Väčšia časť zariadení je na pokraji svojej životnosti
a upgrade alebo výmena je jediným spôsobom ako v krátkodobom horizonte zabezpečiť
kontinuitu výroby v HD rozlíšení. Rozsah projektu je známy, jeho realizácia závisí od finančných možností RTVS.
Posilnenie produkčných kapacít pre tretí televízny kanál:
Zriadiť a vysielať tretí „moderný športový televízny kanál s publicistickými presahmi nielen
so športovou tematikou, zdravým životným štýlom a možnosťou spravodajského regionálneho rozpájania“ s vytvorením priestoru „nielen pre regionálne spravodajstvo a publicistiku,
ale aj ich subžánre a deriváty“ si bude nevyhnutne vyžadovať navýšenie postprodukčných
technických kapacít. V závislosti od objemu pripravovaného materiálu bude nevyhnutné
rozšíriť min. počet strižní, rozšíriť vysokorýchlostnú produkčnú sieť, dokúpiť diskovú a archívnu kapacitu a posilniť transkódovacie kapacity.
Práca v rozlíšení 4K:
Trend zvyšovania rozlíšenia v televíznom prostredí je nezastaviteľný a FHD 1920x1080
čoskoro prestane byt divácky zaujímavé. Predovšetkým pre športový kanál bude s pribúdajúcou výrobou v ultravysokých rozlíšeniach 4K čoraz nevyhnutnejšie. RTVS už v súčasnosti
disponuje 4K kamerami, 4K strižňami, avšak nedá sa povedať, že by bol celý produkčný
reťazec 4K ready. Zo strednodobého hľadiska teda 4K a 8K určite RTVS neminú.

Oblasť „archivácia“
Nové technológie strojového spracovania obrazu a zvuku:
RTVS disponuje rozsiahlym archívom, ktorý má 2 veľké nevýhody: veľká časť ešte nie je
zdigitalizovaná, a to, čo je zdigitalizované, je slabo popísané metadátami (ktoré často ledva
stačia pre interné využitie).
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Moderné technológie nám však dávajú možnosť takého plne automatizovaného spracovania
„big data“, ako sú „voice recognition“ a „face recognition“ softvéry. „Vypustením“ týchto
algoritmov na archívny obsah RTVS by bolo možné nielen popísať zvukový a obrazový archív RTVS do takej miery, že by bolo možné vyhľadávať konkrétne osoby alebo konkrétne
texty, ale tieto novoobjavené možnosti aj sprístupniť divákom či poslucháčom.
Georedundantný archív:
RTVS disponuje moderným archívnym systémom NOA MediARC, postaveným nad hardvérovou platformou Quantum StorNext s páskovou knižnicou LTO. Žiaľ, celý archív sa
nachádza v jednej jedinej miestnosti v Mlynskej doline, a preto RTVS nie je v prípade fyzického poškodenia daných zariadení chránená pred stratou svojho digitálneho obsahu (nevyčísliteľnej kultúrnej hodnoty). RTVS musí čo najskôr prijať také opatrenia, aby k podobnej
celospoločenskej tragédii nedošlo, a umiestniť sekundárnu kópiu svojho (aspoň) digitálneho
archívu v druhej, geograficky odlišnej lokalite (ideálne iné mesto).
Digitalizácia kultúrneho dedičstva:
RTVS v súčasnosti digitalizuje svoj fyzický archív na viacerých digitalizačných linkách tak
v televízii, ako aj v rozhlase. Zatiaľ, čo tempo v Slovenskom rozhlase je úctyhodné a takmer
celý archív je už zdigitalizovaný, digitalizácia v televízii zaostáva a hrozí, že o pár rokov
nebudú dostupné náhradné diely na zastarané filmové a páskové mechaniky. RTVS musí
nastaviť vysokú prioritu na digitalizáciu svojho archívneho obsahu. Nielenže tak získa obsah
pre svojich divákov a poslucháčov na starých aj nových distribučných kanáloch, ale zabráni
aj strate kultúrneho dedičstva z dôvodu znehodnotenia fyzických nosičov časom, pretože
digitálne kópie je možné uskladniť aj v ďalších lokalitách (viď predošlý bod). Riešením je
rozšírenie počtu digitalizačných liniek, rozšírenie digitalizácie do regiónov, nastavenie priorít digitalizácie, eliminácia redundantných výkonov a celkové zefektívnenie práce Archívu
RTVS správnym nastavením interných procesov.
Obrazová kvalita archívu:
Digitálny archív RTVS v súčasnosti neumožňuje plne automatizované archivovanie obrazových informácií v rozlíšení 4K alebo 8K a s bitovou hĺbkou 10bit napriek tomu, že celý
výrobný a vysielací reťazec prácu s takýmto materiálom v zásade umožňuje. Materiál je síce
možné manuálne v archívnom systéme uskladniť, tento však nie je bežne dostupný a vytiahnuť z archívu ho musí manuálne administrátor. Riešením je vyvíjanie tlaku na výrobcu
archívneho systému NOA MediARC, aby túto možnosť v rámci vývoja svojho softvéru
doprogramoval.
Kapacita archívu:
RTVS medziročne vyprodukuje a zaarchivuje cca 500 TB audio a video súborov. Tieto enormné požiadavky možno riešiť len pravidelným navyšovaním kapacity LTO6 páskovej knižnice Quantum. Dlhodobejším riešením je upgrade knižnice na najnovšiu generáciu LTO 8,
nakoľko kapacita dátovej pásky LTO 8 je 12,8 TB uncompressed, čo je v porovnaní s aktuálne nasadenou generáciou LTO 6 päťnásobok. To znamená, že výmenou generácie LTO by
kapacita súčasnej knižnice stúpla päťnásobne, na 6,4 PB, čo by malo stačiť na obdobie do
vypustenia ďalšej generácie LTO 9 alebo 10.
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Aj keď by mali byť LTO 8 pásky dostupné na prelome rokov, technológia bude spočiatku
predražená, preto sa nepredpokladá upgrade skôr ako na jeseň roku 2018.

Oblasť „bezpečnosť“
Zvyšovanie bezpečnosti produkčných, vysielacích a archívnych systémov:
Vzhľadom na zraniteľnosť štandardnej IT infraštruktúry, vysokú finančnú i kultúrnu hodnotu
audiovizuálnych dát RTVS a nemalé požiadavky legislatívy, zmluvných partnerov a distribútorov mediálneho obsahu je nevyhnutné kontinuálne zlepšovať pasívne i aktívne bezpečnostné opatrenia v tejto oblasti. V súlade s (neexistujúcim) bezpečnostným projektom bude
v pomerne krátkej dobe nevyhnutné nasadiť také opatrenia, ktoré nielenže zabezpečia RTVS
kompatibilitu s existujúcou slovenskou a európskou legislatívou, ale aj efektívne ochránia
produkčné a vysielacie systémy pred neželanými prístupmi nepriateľmi zvonka i zvnútra.
Ochrana súborov:
Z dôvodu narastajúcich zmluvných nárokov na zabezpečenie ochrany akvizičného obsahu
pred únikom či odcudzením zo strany mediálnych distribučných spoločností bude RTVS
musieť v krátkej dobe uvažovať nad nasadením pokročilejších metód ochrany dátových súborov, napr. pomocou označovania súborov unikátnymi neviditeľnými značkami (tracking)
alebo pomocou kryptovania (locking). Na trhu existuje niekoľko vhodných riešení, ich nasadeniu v praxi však bude musieť predchádzať prísne testovanie.
Virtualizácia hardvéru
Okrem zabezpečenia pred napadnutím, poškodením či odcudzením cenného obsahu bude
v blízkej budúcnosti nevyhnutné vyriešiť aj otázku ochrany systémov pred výpadkami.
Vzhľadom na pokročilý vek HA hardvéru je otázne, či bude alebo nebude možná virtualizácia broadcast systémov rovnako, ako je tomu v prípade štandardných IT služieb či databázových systémov. Broadcast odvetvie totiž, žiaľ doposiaľ priamo virtualizáciu nepodporovalo
a je otázne, či sa to v blízkej budúcnosti zmení. Ak áno, bude virtualizácia skvelou príležitosťou pre zvyšovanie HA a znižovanie prevádzkových nákladov.
Krátkodobý plán
• Zvukovýroba v STV – spojazdnenie už existujúceho diskového poľa XSAN, – odbremenenie
ostatných produkčných reťazcov a navýšenie kapacity pre zvukovýrobu
• Spravodajstvo v STV – posilnenie vzájomnej integrácie redakčného systému Octopus
a video postprodukčnej platformy Avid, predovšetkým Avid Media Central UX
• Retuš STV – obstaranie technickej podpory pre zariadenia v digitálnej retuši videa, vrátane
pacovných staníc, skenera filmov a diskového poľa,
• Postprodukcia RTVS – implementácia VizRT post-render technológie pre renderovanie
titulkovej grafiky a máp do súborov,
• Archív RTVS - upgrade hardvérového clustra Oracle ODA a migrácia Oracle databáz na
jednu platformu, náklady nevyčíslené
• Network RTVS - zvyšovanie network bezpečnosti v produkcii,
• Postprodukcia STV - pripojenie ART strižní na 10G optiky,
• Zvukovýroba STV - výmena starých konzol Euphonix za nové konzoly C24, zjednotenie
technológií v celej zvukovýrobe STV
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• Postprodukcia KE a BB – integrácia transkodérov na audio a video,
• Archív RTVS - navýšenie kapacity LTO knižnice Quantum – riešenie kapacitného problému pri medziročnom náraste cca 500TB
• Spravodajstvo RTVS - prepojenie platformy Avid Interplay Central so sociálnymi sieťami
Facebook, Twitter a pod. s možnosťou priameho exportu videa aj s titulkami priamo z produkčnej platformy Avid,
• VP STV – sfunkčnenie staničnej grafiky na vysielacom pracovisku cez platformu VizRT,
• Výroba RTVS - vybudovanie aspoň jednej stredne veľkej projekčnej miestnosti pre interné
kontrolné projekcie,
• VP SRO - dotiahnutie exportu metadát zo Sepie na WEB, zobrazovanie programu rozhlasových programových služieb na webe,
• Postprodukcia SRO – obstaranie a integrácia produkčného diskového poľa pre systémy
Sepia,
• VP SRO - Obstaranie a kontrahovanie technickej podpory a licencií pre systémy Sepia
a EPOS,
• Archív RTVS – ukončenie migrácie archívneho obsahu (prevažne spravodajstvo, šport
a publicistika) z rôznych diskových polí do NOA
• Spravodajstvo RTVS - dotiahnutie projektu iReporter,
• Postprodukcia BB - pridanie produkcie do IT domény
• Postprodukcia KE - integrácia už kúpeného video servera a poľa do výroby,
• Postprodukcia STV - konsolidácia diskového poľa Avid ISIS, preformátovanie s cieľom
odstrániť problémy spôsobené dlhodobým preťažovaním,
• Network STV - konsolidácia produkčnej siete, optimalizácia prepojení, high-availability,
zvyšovanie bezpečnosti,
• Postprodukcia RTVS - upgrade Avid infraštruktúry,
• Spravodajtvo STV - prechod spravodajského archívu na NOA, školenia a pod.,
• Postprodukcia STV a VP STV - uprade VizRT infraštruktúry,
Štúdiová výroba STV - rozšírenie 10G siete do TV štúdií

3.Koncept rozvoja odboru Techniky
Krátkodobé ciele:
• Štúdiová technika
• Výmena teleskopov predovšetkým v štúdiu MD4 a následne v štúdiu MD2 a MD3
• Výmena zvukového stola v MD4
• Výmena dorozumievacej ústredne v celej MD
• Výmena zariadení v UTD MDA z SD do HD
• Zvukovýroba
• Výmena zastaralých mikroportov za mikroporty spĺňajúce nové normy frekvencií
Prenosová technika:
• Zabezpečiť výmenu vozového parku pre technikov presúvajúcich sa na výrobu po Slovensku
• Pripraviť nový projekt malého prenosového voza pre Spravodajstvo a Šport
• Pripraviť a zrealizovať projekt možnosti realizovať výrobu cez optické alebo IP siete bez
prenosového voza (video-audioréžia by bola v komplexe MD)
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Zvukovýroba:
• Výmena zastaralých mikroportov za mikroporty spĺňajúce nové normy frekvencií
• Doplniť mikroporty, ako aj sieť odposluchu v štúdiách MD3 a MD4
Dlhodobé ciele:
HTK
• Rekonštrukcia HTK so satelitným parkom
• Výmena krížového prepojovača pre HTK a vysielacie pracoviská
• Rozšírenie počtu IP dekodérov a nových satelitných prijímačov
• Zabezpečiť nové IP kódery a dekodéry pre výmennú sieť EBU
• Doplniť nové systémy pre streamovanie live prenosov (mobil a iné)

Vysielacie pracoviská
Upgrade/výmena playout a storage na VP:
• Upgrade/výmena playout a storage systému,
• Doplnenie playout kanálov pre 3. TV programovú službu,
Tento projekt umožní RTVS lepšiu integráciu fileflow medzi Vysielaním a Bezpaskovými
systémami v RTVS. Jedná sa nielen o ingest na Vysielanie ale aj outgest z Vysielania.
Projekt ráta s použitím technológie kompatibilnej so štandardmi SMPTE 2022 a SMPTE
2110.
Vysielacie pracovisko pre 3. TV programovú službu
Projekt je nevyhnutný pre spustenie 3. TV programovej služby s technologickými možnosťami a možnosťami záložného riešenia, ktoré ponúkajú aj pracoviská pre Jednotku a Dvojku, taktiež s podporou štandardov SMPTE spomenutých v predošlom bode.
• Spustenie služby DVB titulkov pre všetky 3 TV programové služby v HD rozlíšení pre všetky typy distribúcie DVB.
Titulky vysielané ako separátna služba. Titulky teda nie sú súčasťou teletextu, ale sú vysielané ako bitmapový stream, ktorý je súčasťou TS programovej služby, s ktorou je aj synchronizovaný.
• Upgrade užívateľského rozhrania automatizačného systému vysielania
Zvýšenie možnosti efektivity monitoringu a ovládania automatizačného systému vysielania.
• Výmena systému záznamu vysielania
Výmena aktuálneho systému záznamu vysielania pre potreby RVR. Aktuálny systém nespĺňa požiadavky monitoringu a záznamu všetkých zložiek TV signálu jednotlivých programových služieb. Ide napríklad o Teletext, alternatívne zvukové služby, DVB titulky atď.
• Spustenie služby EPG pre DVB distribúciu
Programový sprievodca s aktuálnymi a presnými dátami. Aktuálny systém neobsahuje aktuálne dáta, pretože nie sú synchronizované s vysielaním.
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• Vlastné riešenie online distribúcie
Simulcast vysielania TV programových služieb prostredníctvom online, on demand vysielanie a občasné online live vysielanie (prevažne športové a spoločenské udalosti).
Implementácia SCTE104 a SCTE35 signalizácie pre automatické umiestňovanie reklamy,
doplnkových grafických informácií atď.
• Vypnutie SD distribučného formátu TV programových služieb RTVS v DVBT
Distribúcia SD formátu TV programových služieb v DVBT spolu s HD formátom nie je
praktická z pohľadu obsadenia šírky pásma verejnoprávneho multiplexu.
• Upgrade video routra Vysielania pre možnosť distribúcie IP nekomprimovaných signálov
• Spustenie šírenia TV programových služieb RTVS s použitím kompresie
H.265
Kompresia umožňujúca distribúciu HD signálov v DVB systémoch umožňujúca redukciu
nákladov viazanú na potrebnú šírku distribučného pásma.
• Spustenie testovacieho distribučného DVB TV kanálu v rozlíšení UHD
Vysielanie natívnych, ale aj upscalovanych UHD programov RTVS, medzinárodných športových a spoločenských udalostí v UHD.

4. Odbor výroby televíznej sekcie RTVS
Krátkodobé ciele:
Vychádzajúc z predchádzajúcich období a rôznych typov organizačných štruktúr sa javí najživotaschopnejší variant Výroby ako samostatnej sekcie so svojím riaditeľom a podriadenými odbormi:
• Producenti
• Centrálny dispečing a autodoprava
• Odbor produkcie
• Odbor umelecko-realizačných zložiek (kamera, zvuk, strih, asistenti zvuku)
• Odbor špeciálnej obrazovej postprodukcie (filmový skener, retuš, farebné korekcie)
• Odbor výroby dabingu a skrytých titulkov
• Odbor scénickej výpravy
Preradenie producentov do Výroby je inšpirácia z rokov minulých a malo by zabezpečiť pozitívne pnutie medzi programom a výrobou. Aproximatívne rozpočty vychádzajúce z rozpočtu na program by mala Výroba prostredníctvom producentov oponovať, zreálňovať a efektívne plánovať a realizovať v spolupráci s vedúcimi výrobných štábov.
V agende Centrálneho dispečingu je potrebné zaviesť inštitút technológa, ktorý bude pri
preberaní relácií do výroby zodpovedný za stanovenie efektívneho technologického postupu
výroby relácií v súlade s rozpočtom a technickými štandardami.Vytvorením Odboru umelecko-realizačných zložiek a jeho odčlenenie od Centrálneho dispečingu je šanca vrátiť na
pôdu našej televízie vážnosť profesiám: kameraman, zvukár a strihač. V posledných rokoch
významne vzrástla výroba vlastnej i koprodukčnej dramatickej tvorby. Za zváženie stojí
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myšlienka vytvoriť vo Výrobe Odbor (oddelenie) filmovej a seriálovej výroby, ktorý by
združoval tímy špecifických profesií zúčastnených na tejto filmovej výrobe.
• V prípade spustenia vysielania STV3 bude treba posilniť výrobné zložky – jednak do štúdia
a, samozrejme, na prenosy (samozrejme podľa požiadaviek Programu)
• RTVS vstupuje často aj do projektov vkladom svojich interných kapacít, ktoré potom chýbajú na vlastnú výrobu
• Na základe uvedeného je nevyhnutné vytvoriť nové miesta pre absolventov vysokých škôl
a vychovať z nich profesionálov kameramanov, zvukových majstrov a strihačov
• Pripraviť nové odmeňovanie, ktoré by zohľadňovalo pracovný trh v externom prostredí
Obrazová postprodukcia
Strižne ART sú technologicky dobre vybavené, ale po 23 rokoch používania potrebujú úplnú rekonštrukciu podľa vzoru spravodajských NEWS strižní (výmena okien, vymaľovanie,
podlahy, nábytok).
Nevyhovujúcu projekčnú miestnosť, slúžiacu na kontrolné projekcie programu, nahradiť
dvoma projekčnými miestnosťami s akustickým obkladom a vhodným nábytkom. Vybavené
by mali byť veľkoplošnými TV a priestorovým zvukom. Aspoň v jednej by mal byť 4K videoprojektor pre výstupnú technickú kontrolu verzie filmových projektov do kina. Zároveň
by táto projekcia mohla slúžiť ako miestnosť pre umiestnenie pracoviska farebných korekcií
(DaVinci, Base light...) v ktorom by sa finalizovali práve tieto filmové projekty.
Zvuková postprodukcia
Máme výborné filmové kamery s príslušenstvom a obrazovú postprodukciu na veľmi slušnej
úrovni. Aby sme však mohli participovať na výrobe filmov pre kino produkciu aj pri zvukovej postprodukcii, potrebujeme zvukovú mix halu. Tento projekt bol niekoľkokrát na stole,
ale k jeho realizácii neprišlo. Ide o priestory nepoužívanej filmovej projekcie P3, ktorú je
potrebné stavebne a akusticky upraviť a samozrejme vybaviť najmodernejšou technológiou
výroby priestorového zvuku do kina. Súčasťou by boli aj zvukové strižne a videoprojekcia
na plátno.
Filmová výroba
K dvom filmovým kamerám ARRI Alexa SXT, ktoré v priebehu roka pracovali na štyroch
filmových projektoch, dokúpiť verziu Alexa mini pre použitie v extrémnych podmienkach
snímania. Zakúpiť ďalšiu dvojicu 4k kamier s 35 mm čipom, nižšej triedy, so sadou optík
a príslušenstvom pre nakrúcanie seriálových formátov a dokumentárnu tvorbu. Personálne
doplniť profesie podieľajúce sa na filmovej výrobe v oblasti kamerovej techniky – video
operátor, grip, ostrič, DIT (digital imaging technician)...
Špeciálna obrazová postprodukcia v rámci digitalizácie filmového archívu
Proces digitalizácie filmového archívu prebieha naprieč tromi odbormi:
Archív RTVS - Sklady, Filmotéka, Filmový skener
Odbor techniky – Čistička filmového materiálu
Odbor výroby – Retuš, farebné korekcie
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• Riadenie a zefektívnenie procesu digitalizácie filmového materiálu by sa zjednodušilo presunutím Čističky filmového materiálu s obsluhou pod Archív STV (služby vykonáva len
pre filmový archív) a presunutím filmového skeneru s obsluhou do Odboru výroby. Skener
digitalizuje filmový materiál pre ďalší proces obrazovej postprodukcie a vysielanie. Činnosť
Archívu by mala končiť odovzdaním kompletného, ošetreného filmového materiálu do
obrazovej postprodukcie na zdigitalizovanie (filmový skener). Naviac diskové pole skenera,
kde sa ukladá zdigitalizovaný filmový materiál, priamo zdieľajú pracoviská digitálnej retuše
a farebných korekcií. Digitalizácia televízneho archívu z páskových nosičov by samozrejme
naďalej prebiehala na pracoviskách Archívu STV.
• Priestory a technológie pracovísk filmového skeneru, retuše a farebných korekcií sú vybudované z grantu OPIS2 a sú na dobrej technickej a personálnej úrovni. Do budúcnosti,
ak chceme významnejšie pokročiť v digitalizácii filmového archívu, treba tieto pracoviská
kapacitne rozšíriť po technologickej aj personálnej stránke. Inak je pre nás zdigitalizovanie
filmového archívu viac ako v nedohľadne.
Digitalizačné pracovisko (filmový skener):
• Treba minimalizovať prašnosť na pracovisku - čistička vzduchu, vhodná podlaha.
• Magnetofóny na prehrávanie zvuku z filmových nosičov majú viac ako 30 rokov, problematický je servis a náhradné diely. Aby sme mohli pokračovať v kvalitnej digitalizácii,
je potrebné zakúpenie moderného zvukového skeneru Sondor Versa (COMOPT, COMAG,
SEPMAG 16/35mm), ktorý vie pracovať s celou škálou nosičov filmového zvuku.
• Skener Golden Eye 4, ktorý vlastníme, je kvalitou snímania zodpovedajúci len pre samotnú digitalizáciu do vysielania, nie pre ďalšie spracovanie hĺbkovou retušou a kompletnú
rekonštrukciu filmového diela pre archiváciu v digitálnom formáte. Je potrebné zakúpenie
ďalšieho „políčkového“ skenera (napr. Lasergrafic ScanStation alebo Nortlight 2).
• Zaškolenie ďalšieho technika na údržbu a prevádzku premietacích strojov COMITOR,
potrebných na projekciu filmu na plátno pred procesom rekonštrukcie filmu (retuš, farebné
korekcie).
Retušovacie pracoviská
• Z kapacitných dôvodov k súčasným dvom retušovacím pracoviskám pridať tretie, s rovnakou hardvérovou a softvérovou výbavou.
• Rozšíriť kapacitu zdieľaného diskového poľa pre skener, retušovacie pracoviská a pracoviská farebných korekcií s optickým pripojením staníc.
Farebné korekcie
• Keďže pracovisko farebných korekcií je kapacitne plne využité na projekty digitalizácie
filmového archívu, je potrebné vybudovať druhé pracovisko, rovnako vo formáte 4K s možnosťou videoprojekcie na plátno, kde by bolo možné kolorovať verzie filmov pre kiná a bežnú produkciu vlastných televíznych programov.
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Košice
Strednodobé ciele:
• Vymeniť technické zariadenia v štúdiu z SD do HD - kamery, videoréžia, diskový záznam,
audiomixpult
• Zrekonštruovať svetelný park s roštom
• Vymeniť 21-ročný prenosový voz za nový HD PV aj s pomocným vozom
• Vykonať rekonštrukciu ethernetovej siete v jednotlivých budovách a rekonštrukciu optickej siete pre technické pracoviská
• pre účely zálohovania pracovných dokumentov zakúpiť sieťové zálohovacieho zariadenia
• vyriešiť zálohovanie el. energie so záložným zdrojom
• zabezpečiť obnovu WIFI infraštruktúry v objekte
• zabezpečiť nákup 1 ks malého úžitkového vozidla pre potreby oddelenia osvetľovacej
techniky a oddelenia scéniky
• V SRO - dokončiť rozšírenie štrukturovanej kabeláže v technologických miestnostiach,
obnovu a rozšírenie dátových ložísk, rozšírenie serverovne a obnovu dátových serverov.
• Zabezpečiť postupnú výmenu PC techniky vo výrobných a vysielacích réžiách za PC, ktoré
budú podporovať nové inštalované technológie a potreby výroby a vysielania

Banská Bystrica
Krátkodobé ciele:
• Výmena 4ks kamier SD za HD
• Dokončiť implementáciu HD v celom TV reťazci

5. Koncept rozvoja a stratégie Archívu RTVS
Digitálna databáza písomných fondov (archívnych dokumentov)
Vytvorenie digitálnej databázy všetkých písomných materiálov, ktoré vznikli z činnosti
RTVS a jej predchodcov (dokumenty z vysielania, dokumenty administratívneho charakteru). Sprístupnenie tejto databázy bádateľom k vyhľadávaniu i k nahliadnutiu.
Dôkladné prepojenie písomnej databázy so zvukovou a zvukovo-obrazovou databázou, aby
bolo možné dohľadať všetky typy dokumentov týkajúce sa zvukových a zvukovo-obrazových dokumentov.
Digitalizácia scenárov, dokumentov týkajúcich sa dejín RTVS a jej právnych predchodcov –
písomnosti, fotografie, zdigitalizovanie fotografických databáz osobností kultúrneho života
a ich prepojenie s archívnymi dokumentami.
Centrálny depozit (Archív RTVS)
Vybudovanie špičkového centrálneho depozitu RTVS spĺňajúceho kritériá potrebné pre evidenciu, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov, fondov a zbierok RTVS, ktoré
sú Archívnym dedičstvom Slovenskej republiky. Nový samostatný objekt s vysokým technickým a technologickým vybavením, lokalizácia mimo súčasných sídiel RTVS, ktorý poskytuje vhodné prostredie pre uchovávanie dokumentov a materiálov, ktoré vyžadujú trvalú
ochranu a starostlivosť, a zároveň vytvára podmienky pre činnosť zamestnancov a návštevníkov archívu (bádateľov).
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Miesto určené na deponovanie zdigitalizovaných fondov a zbierok Archívu RTVS nielen
z Bratislavy, ale aj z Banskej Bystrice a z Košíc - jeho prínosom bude odbremenenie regionálnych pracovísk (uvoľnenie priestorov starých depozitov). Objekt členený na depozity,
prístupové priestory, operačné a manipulačné priestory, kancelárie, priestory pre podporu
návštevníkov (bádateľov). Ľahko prístupný a zároveň situovaný tak, aby poskytoval ochranu archívnym fondom a zbierkam, umiestnený dostatočne ďaleko od centrálnych sídiel
a hlavných ciest.
Bádateľňa (pre verejnosť)
Rekonštrukcia pracoviska v Rozhlase na 4. poschodí určeného pre služby verejnosti s moderným vybavením spĺňajúcim úlohu Archívu RTVS, vyplývajúcu zo Zákona o archívnictve
395/2002 Z.z., sprístupňovať a ochraňovať Archívne dedičstvo Slovenskej republiky.
V súčasnosti je to jediné pracovisko v rámci RTVS, ktoré sprístupňuje širokej verejnosti
písomné dokumenty a v elektronickej podobe zvukové a zvukovo-obrazové archívne dokumenty.
Bádateľskú jednotku tvorí kója s pc a online prístupom k digitálnemu archívu RTVS, ako aj
s možnosťou použitia vlastného notebooku a s pracovným stolom s dostatočným manipulačným priestorom pre písomné dokumenty.
Vybudovanie nových pracovísk (bádateľní) určených pre verejnosť s online prístupom k digitálnemu archívu aj v Banskej Bystrici a Košiciach.
Digitalizácia
Vybudovanie resp. rozšírenie úložiska pre zdigitalizované archívne dokumenty RTVS,
v spolupráci s odborom mediálnych systémov.
Zálohovanie (backup) dát na inom úložisku a optimálne v inej lokalite, než sa nachádza
zálohované úložisko.
Pokračovanie v digitalizácii zvukových a zvukovo-obrazových dokumentov archívov
v Banskej Bystrici a v Košiciach a ich online prístup pre interné účely.
WEB archív
Dôkladne vytvorená webstránka Archívu, obsahujúca ukážky dôležitých zvukových historických dokumentov zo slovenských (čs.) dejín a dejín RTVS a jej predchodcov.
Online prístup k dielam RTVS s vysporiadanými autorskými právami.

6. Odbor Techniky SRo
Prehľad projektov v SRo v rokoch 2012 – 2017:
r.2012 - príprava projektu digitalizácie vysielacieho traktu v budove Slovenského rozhlasu
na Mýtnej 1 v Bratislave, ktorý bol z technického pohľadu jednou z najdôležitejších úloh,
následná rekonštrukcia centrálneho prepojovača, ktorá sa realizovala na základe verejnej
súťaže v r. 2013.
• plánovanie rekonštrukcií (technologické a stavebné) prislúchajúcich vysielacích pracovísk
(podľa pridelenia finančných prostriedkov). Ku koncu roka 2017 sú v rámci vysielania úplne
zrekonštruované vysielacie pracoviská VP8, VP3,VP1,VP2, R13 – Rádio_FM.
Vybudovanie pracoviska pre vysielanie dopravných správ Zelenej vlny na 10. poschodí,
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obnovenie nahrávacích priestorov, boli technicky vytvorené podmienky pre nahrávanie
publicistických a spravodajských vstupov na 9. poschodí .
• rok 2013 - použitie finančných prostriedkov zo Zmluvy so štátom (presunuté
z r. 2012) na vybudovanie archívu fonotéky a bádateľne na 4. poschodí rozhlasovej pyramídy. Táto investičná akcia prebiehala v spolupráci s Odborom správy budov SRo.
• rok 2015 - dokončenie technologického projektu úplnej obnovy hudobnej réžie č.2, ktorá
bola nefunkčná od r. 2006.
Na základe tejto skutočnosti nebolo možné plnohodnotne využívať unikátne akustické vlastnosti prislúchajúceho štúdia č.2. V priebehu r. 2016 tu bola inštalovaná najmodernejšia nahrávacia technológia Avid S6.
• rok 2015 - začatie postupnej obmeny technológií v slovesných réžiách so súčasnou úpravou akustických vlastností jednotlivých štúdií, ktoré nespĺňali dnes stanovené normy. Úplne
(stavebne aj technologicky) boli zrekonštruované R10,R11 a R14 (Rádio_FM). V R9 bola
upgradovaná nahrávacia technológia.
• november 2017 - prebieha úprava akustiky a úplná výmena technológie v réžii „A“
elektroakustického štúdia SRo.
V rokoch 2012 – 2017 sa podľa požiadaviek jednotlivých oddelení rozhlasovej techniky
realizovalo niekoľko investičných akcií :
• obstaranie ozvučovacieho aparátu Martin Audio, ktorý je pravidelne využívaný aj v spolupráci s televíziou
• vysúťaženie IP/ISDN kodekov
• v spravodajstve sa začala používať mobilná aplikácia na živé vstupy do vysielania. Táto
umožňuje uskutočniť operatívny a na vysokej technickej úrovni živý audio prenos.
• navrhnuté riešenie satelitného spojenia TooWay umožňuje na základe požiadaviek programu uskutočňovať prenosy z miest, kde nie je možné použiť žiadnu technológiu na spojenie
okrem satelitu
• vybudovanie nového TV káblového rozvodu v budove SRo, nakoľko dlhší čas tento absentoval
V oblasti rádiokomunikačných činností boli Odborom rozhlasovej techniky úspešne skoordinované a pridelené FM frekvencie na miestach s nedostatočným pokrytím rozhlasového
signálu. Ide o lokality Spišská Nová Ves, Dunajská Streda. V období posledných piatich
rokov sa podarilo SRo prideliť aj výkonnú frekvenciu v Žiline a v Senci. V oblasti AM prišlo k navýšeniu výkonu SV vysielača v Nitre a k spusteniu nového vysielača v Rimavskej
Sobote. Od roku 2018 budú programy SRo vysielané v T-DAB+ multiplexe prostredníctvom
piatich vysielačov, čím sa SRo stal lídrom v oblasti digitálneho rozhlasového vysielania.
Strednodobé a dlhodobé ciele (2-5 rokov):
• v súčasnosti treba pokračovať s rekonštrukciami pracovísk pre Rádio Devín a Rádio Patria
a ich následnou integráciou do AoIP systému Axia
To isté platí aj pre regionálne rozhlasové štúdiách v B.Bystrici a Košiciach. Integráciou
všetkých vysielacích pracovísk do jednej platformy dosiahneme plnú redundantnosť, prepájateľnosť (routing) a kontrolu nad všetkými systémami.
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• dobudovať zjednotenie vystupného procesingu zariadeniami (Omnia) využívajúcich protokol LiveWire separátne na terestriálne FM vysielače a T-DAB+ vysielače a internetové
streamy
• stavebno-technickou úpravou priestorov spravodajstva a športu bude vybudovanie newsroom-u na 9.poschodí v budove SRo spolu s novým vysielacím pracoviskom
• hudobno-slovná prvovýroba - je nutné vybaviť novou technológiou hudobnú réžiu č.1, č.4
a č.5, ktoré sú morálne a technicky zastaralé (v prevádzke od polovice 90-tych rokov).
• slovesné réžie č.6,7,8 je potrebné rekonštruovať na jednotný systém (ProTools)
• všetky hudobno-slovesné réžie (okrem č.1 a 2) využívajú staré posluchové sústavy (90-te
roky), ktoré v súčasnosti nevyhovujú požiadavkám na kvalitný odposluch. Tieto je potrebné
obmeniť
• prenosové oddelenie na základe neustále zvyšujúceho sa objemu prenosov z exteného prostredia potrebuje doplniť niekoľkými pármi IP/ISDN kodekov
Dlhodobé ciele :
V súvislosti s platnou legislatívou je dôležité, aby v tejto oblasti RTVS – Slovenský rozhlas
naďalej prostredníctvom providerov rozširoval svoje pokrytie digitálnym signálom a zaujal
líderskú pozíciu na rozhlasovom trhu. Súčasne je poslaním verejnoprávneho rozhlasu šírenie
osvety v tejto oblasti.
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KAPITOLA 15
PODPORNÉ ČINNOSTI
Pre zabezpečovanie plynulého chodu hlavných činností RTVS sú zriadené administratívno-obslužné oddelenia.
Tieto oddelenia sú funkčne v Sekcii generálneho riaditeľa, pod ktorú spadá:
• Verejné obstarávanie
• Právne oddelenie
• Medzinárodné vzťahy
• Interný audit
• Investičné oddelenie – plánované oddelenie
• Externá komunikácia – plánované oddelenie
Keďže ide o oddelenia, ktoré majú silne prierezový vplyv na všetky činnosti v RTVS z hľadiska dôležitosti ich výstupov – budeme napĺňať v rámci nášho motta – my udávame trendy
– udávať ich aj v našom priestore.
Ciele Sekcie GR:
1. Nastavenie procesov a ich implementácia
2. Kontinuálne vzdelávanie členov jednotlivých oddelení
3. Kontrola procesov a ich pravidelné hodnotenie
4. Inovačné procesy aj v obslužnom segmente
Úlohy pre všetky oddelenia

1. Nastavenie procesov a ich implementácia
Po výsledku úvodného auditu, ktorý sa zameriava aj na personálne a procesné veci, pripravíme v spolupráci a diskusii s ostatnými sekciami a interným auditom – nastavenie procesných
máp. Ich cieľom bude skvalitniť interné procesy, a to sprehľadnením ľudských, finančných,
administratívnych, technických zdrojov.

2. Kontinuálne vzdelávanie členov jednotlivých oddelení
Kvalita jednotlivých výstupov je podmienená kvalitou ľudského kapitálu.
Pre každý z odborov a tímov Sekcie GR pripravíme plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý
budeme priebežne vyhodnocovať – minimálne 2x ročne.Stanovíme presný opis práce pre
každú pozíciu v našich tímoch tak, aby sme vedeli čo najlepšie vyhodnocovať jednotlivé
pracovné pozície. Spracujeme pre každú pozíciu v spolupráci so Sekciou ľudských zdrojov
presný popis základných činnosti a jeho výstupov.
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3. Kontrola procesov a ich pravidelné hodnotenie
V súčasnosti neexistuje dostatočná kontrola procesov. Ako vyplýva z rôznych existujúcich
dostupných analýz napríklad v segmente IT máme spracovaných a pomenovaných len 6%
procesov. V minulom období sa nevyužili podklady zhotovené bývalým interným auditom:
procesné mapy a popis postupov pri výrobe programov. Dané materiály znova preberieme
so Sekciou programu s tým, či sú aktuálne, prípadne akým spôsobom ich aktualizovať podľa
nového smerovania a filozofie prípravy a výroby programov. Domnienka, že procesy sa nahrádzajú v súčasnosti systémami Helios a Provys je nesprávna. Systémy sú len účtovno-administratívne a nemajú hodnotiace prvky a podobne. Kvalitu nastavenia procesov a ich kontroly vieme oprieť aj o informácie z verejnoprávnych televízií a rádií v našej blízkosti: napr.
V4. Nemenej dôležité sú aj informácie z EBU – od ktorej sme nedávno získali informácie
o auditovaní a kontrolingu IT bezpečnosti. Plný prístup k informáciám z EBU je významnou
informačnou bázou pre redizajnovanie súčasných procesov v budúcnosti.
V spolupráci s vedúcimi jednotlivých sekcií pripravíme aktualizované procesné mapy, postupy tak, aby sme uľahčili celej organizácii nastavenie, kontrolu, plnenie jednotlivých pracovných postupov.
1. polrok 2018 – pomenovanie procesov, príprava procesných máp, stanovenie akčného plánu pre implementáciu v jednotlivých sekciách.
Rok 2019 – 2022 – priebežná kontrola a úprava podľa potrieb

4. Inovačné procesy aj v obslužnom segmente
Inovácie aj v obslužnom segmente majú podstatný význam. Odstraňovanie byrokracie v procesoch, zjednodušenie schvaľovacích postupov, odbremenenie od zbytočnej administratívy
iné oddelenia – ktoré momentálne robia hlavné zložky – najmä v oblasti verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie
VO v RTVS momentálne je nastavené nesystémovo. Jednotlivé sekcie obstarávajú techniku, služby, tovary samostatne cez EKS – elektronický kontraktačný systém, podlimitnými
zákazkami. Celý proces verejného obstarávania zmeníme na centralizovaný model, kde ostatné oddelenia budú informovať podľa nových pravidiel o pripravovaných obstarávaniach.
Spracuje sa plán verejného obstarávania pre všetky sekcie, ako aj pre BB a KE. Týmto spôsobom zabezpečíme jednotlivým odborom zásadné zjednodušenie VO – aby nemali navyše
admi- nistratívne povinnosti, ktoré ich momentálne neúmerne zaťažujú.
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Kroky: v priebehu roka 2018
A, Stretnutie s jednotlivými sekciami a pomenovanie problémov, ktoré majú interne vo
vzťahu k VO
B, Spracujeme materiál – smernicu o novom spôsobe verejného obstarávania
C, Pripravíme pravidelné semináre pre riadiacich pracovníkov a zodpovedných ľudí, ktorí
väčšinou objednávajú tovary alebo služby, informovať o nových pravidlách a postupoch.
minimálne 1x ročne
D, Tím VO bude nápomocný pri zmenách s implementáciou nových postupov
E, Spracujeme plán VO na rok 2018 s presnými postupmi a mechanizmami kontroly

Právne oddelenie
Nadväzujeme na jednu zo základných úloh RTVS, a to na jej rozmer ako vzdelávacej inštitúcie (§ 2 ods. 1; zákona o RTVS):
Vízia: Učíme (sa) právo
Strategické ciele:
1. Zachovať expertnú úroveň znalostí z mediálneho práva na právnom odbore, prostredníctvom zamestnávania odborníkov s expertnými znalosťami, ako i výchovou vlastných odborníkov.
2. Vytvoriť u zamestnancov RTVS mierne pokročilú základňu vedomostí o mediálnom práve a jeho správnej aplikácii. Základným nástrojom bude pravidelné školenie / workshop /
1 x ročne, zároveň vytvorenie interaktívnej hypertextovej rukoväte (alebo e-learning) obsahujúcej praktické skutočné príklady aplikácie práva na naše vysielanie (konania pred RVR
a súdmi).
3. Dosiahnuť expertnú znalosť práva na slobodu prejavu a práva na informácie. Cieľ navrhujeme dosiahnuť školením a workshopmi minimálne 1 x za 2 roky pod vedením domáceho
alebo zahraničného experta (sudcovia ústavného súdu alebo najvyššieho súdu, významné
právne kapacity z akademického prostredia, advokáti s medzinárodnými skúsenosťami najmä s konaním pred ESĽP).
4. Pre oblasť autorských práv vytvoriť u redaktorov, dramaturgov, produkčných a mierne pokročilú základňu vedomostí a ich správnej aplikácii. Základným nástrojom bude pravidelné
školenie / workshop 1 x za 2 roky.
5. Zvýšiť úroveň znalostí z autorského práva zo seniorskej na expertnú, expertným školením
pre právnikov 1 x ročne.
6. Spolupráca s právnickými fakultami s možnosťou letnej odbornej praxe, so zameraním na
autorské a mediálne právo.
7. Konferencia o slobode prejavu / práve na informácie pod záštitou RTVS. Cieľové subjekty, vysielatelia, vydavatelia, odborná verejnosť. Lektori naši a zahraniční experti.
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Cezhraničný presah pre V4 alebo EBU členov.
8. Pravidelné workshopy na tému slobody prejavu s ostatnými vysielateľmi.
9. Vytvoriť právny rámec možnosti zvýšenia kultúrneho rozhľadu študujúcej mládeže, a to
prostredníctvom sprístupnenia diel svetovej i domácej literatúry, tvoriacich najmä tzv. povinné čítanie, cez internet alebo mobilné aplikácie. Základom tejto exploatácie by boli najmä
naše rozhlasové hry, čítania na pokračovanie a tiež televízne inscenácie daných diel.

Interný audit
Znovuobnovenie oddelenia Interného auditu je dôležitou zložkou pre zefektívnenie chodu
RTVS a efektívne riadenie finančných, technických a ľudských zdrojov. Pravidelná interná
kontrola zabezpečí sledovanie kvality implementácie jednotlivých interných procesov a následnú zmenu v interných predpisoch, návrhoch a postrehoch pre manažment RTVS.
Ciele:
Stanovíme plán interného auditu pre rok 2018.

Medzinárodné vzťahy
V súvislosti s členstvom RTVS v EBU (Európska vysielacia únia) si naša inštitúcia dlhodobo plní medzinárodné záväzky a zapája sa do multilaterálnych projektov koordinovaných
úniou. V tomto trende bude RTVS aj naďalej pokračovať s cieľom obohatiť a spestriť vysielanie na jednotlivých programových službách, ale aj so zámerom prezentovať v zahraničí
vlastnú produkciu. Členstvo v EBU umožňuje spolupracovať v oblasti programovej výmeny, ponúka možnosť odborných konzultácií, školenia pre zamestnancov, výmenu profesionálnych skúseností, koordináciu postupov v oblasti televíznej aj rozhlasovej technológie
a v oblasti nových médií , na čom RTVS chce v budúcnosti participovať.
RTVS má podpísané viaceré bilaterálne Dohody o spolupráci s partnerskými televíznymi
aj rozhlasovými inštitúciami v zahraničí, s ktorými má záujem spolupracovať aj nad rámec
možností členstva v EBU.
RTVS bude aj naďalej rozvíjať spoluprácu s verejnoprávnymi vysielateľmi v Česku:
s Českou televíziou a s Českým rozhlasom, s ktorými udržiava dlhodobo štandardne veľmi dobré vzťahy v oblasti programovej výmeny, výrobe koprodukčných programov aj realizácie spoločných projektov, zúčastnené strany majú rozpracované viaceré projekty, ktoré
budú postupne finalizovať. Aj v budúcom období   bude RTVS venovať pozornosť pomoci
a podpore Slovenským redakciám zahraničných partnerských rozhlasových a televíznych
inštitúcií: programová pomoc, poskytovanie materiálov zo zvukového archívu, zabezpečenie jazykových školení a konzultácií v slovenčine na pôde RTVS pre redaktorov, ktorí realizujú vysielanie pre zahraničných Slovákov. Navrhujeme hľadať nové možnosti výroby
koprodukčných programov, výhodných pre zúčastnené strany.
RTVS bude pokračovať v spolupráci s verejnoprávnymi televíznymi a rozhlasovými vysielateľmi krajín V4 v zmysle Memoranda o spolupráci, a bude prichádzať s novými projek-
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tami s cieľom poskytnúť   divákom a poslucháčom hodnotné informácie z daného regiónu.
Dôležitou súčasťou medzinárodných aktivít RTVS bude aj v budúcnosti účasť a prezentácia programov z vlastnej produkcie RTVS na zahraničných festivaloch a súťažných prehliadkach s cieľom zviditeľniť pôvodnú slovenskú tvorbu. RTVS plánuje aj v budúcich
rokoch organizovať (pod záštitou EBU) na domácej pôde prestížne medzinárodné festivaly
„Prix Ex Aequo“ (Medzinárodný festival rozhlasovej tvorby pre deti a mládež) a „Grand
Prix Svetozára Stračinu“ (Medzinárodná súťaž nahrávok folklórnej hudby).

Plánované oddelenie
V rámci organizácie RTVS potrebujeme systémovo postaviť investičné oddelenie. Je nevyhnutným prvkom na to, aby sme dokázali zintenzívniť rozvojové plány v nasledujúcich
rokoch.
Znovu obnovenie investičného oddelenia má za cieľ naplniť tieto úlohy:
A, Internú úlohu
B, Externú úlohu
A, Interná úloha investičného oddelenia
• Skoncentrovať všetky požiadavky z jednotlivých sekcií
• Spracovať ročný a viacročný investičný plán
• Zabezpečovať s oddelením VO obstaranie naplánovaných investícií
• Odborne spracovávať žiadosti a komunikáciu pri zabezpečovaní
B, Externá úloha
• Vyhľadávanie vonkajších finančných zdrojov – EÚ fondy a iné pre všetky zložky RTVS
• Spracovávanie potrebných dokumentácií
• Projektové riadenie od procesov počiatku až do ukončenia
V súčasnosti nemáme toto oddelenie formálne vytvorené, ale máme ľudské kapacity.
Zloženie tímu:
• Stavebný expert
• Projektový manažér 3x

Externá komunikácia – plánované oddelenie
Externá komunikácia je integrálnou časťou Sekcie GR. Vychádza z logiky, že je priamym
komunikačným nástrojom GR pre aktívnu komunikáciu, PR, krízovú komunikáciu navonok.
Opierame sa o skúsenosti hlavne z verejnoprávneho prostredia v Českej republike a štruktúr
ČT a Českého rozhlasu. Riadenie tohto postu je dvojstupňové. So sekciou marketingu konzultuje a rieši veci na dennej báze, reportuje svoje aktivity kvôli prenosu informácií. Pripravuje spoločne s oddelením marketingu celoročné komunikačné aktivity – ktoré vyplývajú aj
z plánu činnosti jednotlivých zložiek TV a rozhlasu.
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ZÁVER
Pozícia RTVS v roku 2022
Vášeň pre poznanie a vedomie spoločenskej zodpovednosti
1. RTVS je najsilnejším a najvýkonnejším médiom vo všetkých platformách, pretože všetkými bez rozdielu sprístupňuje najrôznejším spôsobom svoj obsah. Vytvára verejný priestor
na vyjadrenie a zdieľanie rôznorodých názorov a myšlienok, čím zapája svojich divákov
a poslucháčov do rozvoja demokratickej spoločnosti.
2. RTVS je prvotriedny producent a koproducent, ktorý produkuje najkvalitnejšie formáty
všetkých žánrov, pri ktorých berie do úvahy záujmy publika. Spolupracuje s hodnovernými
tvorcami, pričom sa snaží o úplnú nestrannosť a nezávislosť od politických, obchodných
a iných vplyvov a ideológií.
3. RTVS má najdôveryhodnejší spravodajský servis, v ktorom dbá na pluralitu konkurenčných názorov z rôzneho prostredia a s rozdielnou minulosťou, výsledkom čoho je jeho pestrosť a vyváženosť.
4. RTVS je najväčší a najvyhľadávanejší zamestnávateľ v kreatívnom priemysle, ktorý vytvára podmienky pre rozvoj príslušných profesií, ale aj vyhľadáva, vychováva a podporuje
talenty. Neodeliteľnou súčasťou činnosti RTVS sú diváci a poslucháči, ktorí sa v mnohých
prípadoch svojimi príspevkami podieľajú na tvorbe rôznych programov a správ.
5. RTVS je technologický trendsetter a určuje technologický progres. Využíva nielen aktuálne technologické prostriedky a nástroje a prispieva k ich vývoju, ale využíva aj nové formáty,
technológie a nového spôsoby spojenia s divákmi a poslucháčmi.
6. RTVS sa správa ako dôveryhodný spoločenský partner, ktorý kontinuálne kontroluje
priestor svojho pôsobenia pre správne nastavenie a rozvoj svojho obsahu. Počúva svojich
partnerov, divákov a poslucháčov a zapája sa do zmysluplnej debaty.
7. RTVS je neohrozený líder na mediálnom trhu audiovízie, ktorý si kvalitou obsahu a formy
ďalej získava pozornosť širokej verejnosti, pričom udržiava balans voči domácim komerčným subjektom.
8. RTVS má udržateľné financovanie a hospodárenie vďaka rozumnému plánovaniu vývoja
a výroby programov v adekvátnom čase, ako aj kontinuálnemu vyhodnocovaniu kvality.
9. RTVS je pevnou súčasťou vzdelávacieho procesu v krajine.
10. RTVS je hlavným partnerom znevýhodnených skupín a menšín. Pre menšiny dlhodobo
vysiela v rámci svojej televíznej aj rozhlasovej programovej služby, ako aj v online prostredí.
Pre znevýhodnené skupiny vysiela nad rámec zákonných kvót.
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