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V!VOJOVÉ 
DETERMINANTY 
kultúry v rozhlasovej 

komunikácii na Slovensku
DEVELOPMENT OF CULTURAL FRAMEWORKS

IN RADIO BROADCASTING IN SLOVAKIA

ABSTRACT:
In August 2010 there elapsed 84 years from a successful start of regular radio broadcasting in Slovakia, under 
the brand “Radiojournal”. In the process of cultural-historical development in our country, the Slovak Radio 
has established itself as a representative of the unique cultural and artistic values in the line of mass media com-
munication to overcome the complex evolution, whereas it has lost no importance not even under the infl uence 
of competing forms of mass media (modern press, television and Internet). Its fruitful history started with its 
foundation as a part of the Czechoslovak Society Radiojournal, later continued as an institution of the indepen-
dent Slovak State in World War II, and then in the socialist Czechoslovakia too, and fi nally it established itself 
as a considerable public-service institution after 1990. At present, since January 2011 it has been operating 
and broadcasting in a merged public-service institution RTVS in a common body with the Slovak Television.
The Slovak Radio in a line of its forerunners has gradually created conditions for the nationwide providing 
of audio-acoustic services for public in the sphere of radio broadcasting in the sense of a national, independent, 
informational, cultural and educational institution. Infl uence of the Slovak Radio, which contributed to the cul-
tural and civilization development, may be in this connection understood as a specifi c cultural phenomenon in 
the sense of emancipation anchor attaching of the radio in the culture as expression of cultural reference to life. 
During more than eighty years of its existence, the mission of the oldest Slovak electronic medium was changed 
and amended, particularly by broadening its technical capabilities and programme forms. In its broadcasting, 
it systemically and comprehensively surveys the cultural events in its entire scope, where the expressive potential 
of high quality music and a literary word of sound-modulated communication have its irrecoverable position. 
A signifi cant phenomenon of the Slovak Radio as a part of the current culture during its historical develop-
ment has penetrated very intensively into the society, and even now it affects all spheres of social life, and opens 
the fundamental question of synchronizing them with the cultural past and national specifi cities in the context 
of moral and ethical responsibility and also high value criteria. The historical development of broadcasting has crea-
ted supporting pillars for a balanced cultural tradition of public service in national and European level. In terms 
of cultural and historical signifi cance the Slovak Radio played a dominant role with music and dramatic 
ensembles, but  not only as disseminators of culture, but also as signifi cant components of increase of audience. 
Culture and art keep their positions in radio communications just through SR broadcasting. During eighty years 
of its existence,  the public-service Slovak Radio built a gradual transformation of its own wide-ranging backstage 
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Pedagogicky pôsobí od roku 1988. Orientuje sa na teoretické anal$zy, v$chodiská a praktické súvislosti  masmediál-
nej  komunikácie a kultúry so "pecializáciou na rozhlasové a verejnoprávne masmédiá, otázky jazykovej kultúry, 
%urnalistickej produkcie, profesionálnej re#ovej interpretácie a moderácie, ako aj na kulturologickú vedeckú bázu 
a kontexty mediálnej v$chovy. V rokoch 1986 – 2006 aktívne pôsobila v pozícii externej spolupracovní#ky so 
Slovensk$m rozhlasom so zameraním na  kultúru a vzdelávanie a v rámci viacer$ch vysielacích okruhov ako redak-
torka a moderátorka. Je tie% #lenkou komisií rôznych sú&a%n$ch a vzdelávacích projektov, pôsobí ako odborná 
posudzovate'ka a kriti#ka s orientáciou najmä na oblas& rozhlasovej komunikácie a vysielania. Je autorkou najnov"ej 
u#ebnice ucelenej teórie rozhlasovej komunikácie z roku 2005 (v spoluautorstve s PhDr. Evou Chudinovou). 
Najnov"ím teoretick$m v$stupom je monografi a Transkultúrne kontexty v rozhlasovej komunikácii verejnoprávneho 
rozhlasu (UCM, 2010).
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and creative broadcasting centres, whether dramatic ensembles or musical groups, in a course of program content 
production systematically implementing various genres and forms of broadcasting. Infl uence of the Slovak Radio 
contributed to the cultural and civilization development and in this context it can be understood as a specifi c 
cultural phenomenon fi rmly integrated into a cultural competence for life. High-quality and successful program 
structure of the Slovak Radio stays on the use of long-term programming experience of Slovak radio-broadcasting 
and on the tradition of the predecessors and is destined to balanced offer of programs in relation to majority 
and minority groups of listeners. Reaching and acquiring the young population is one of the latest trends in the 
public-service Slovak Radio practice. Importance of the Slovak Radio for its listeners is its value orientation for 
culture and education above all regarding a commercial offer at dual radio market in Slovakia. At the Slovak mar-
ket, the Slovak Radio maintains a distinct cultural-mediation position as a broad area for the time-tested quality 
of the broadcasting.

KEY WORDS:
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programme structure, programme lines, radio production, radio units, music

Historické kontexty vzniku a po#iatkov 
rozhlasového vysielania na území Slovenska
 Devä! desa!ro"í (od roku 1920) sa spolupodie#a celosvetov$ fenomén rozhlasového vysielania ako 
aktívny "inite# v$vojov$ch a kultúrno-civiliza"n$ch trendov, v súvislosti s podmienkami systému politick$ch, 
ekonomick$ch a kultúrnych reálií, ako aj pod vplyvom transformácie zmien poznania a potrieb jednotlivca do 
celej spolo"nosti. 

 S pôsobením rozhlasu na na"om území sú bytostne späté dejiny a v$voj na"ej národnej kultúry, s rozhla-
sov$m vysielaním rástlo národné povedomie, rozhlas aktívne pôsobil pri v"etk$ch zlomov$ch dejinn$ch udalos-
tiach, ako aj historicky v$znamn$ch kultúrnych súvislostiach. Slovensk$ rozhlas ako kultúrny fenomén v línii 
svojich predchodcov v takmer 85-ro"nej histórii pre%iel zlo&it$m v$vojom, ako v$znamná kultúrno-spolo"enská 
in%titúcia pôsobila v nieko#k$ch spolo"ensko-politick$ch systémoch, pri"om reprezentovala rozli"né úrovne záuj-
mov: od po"iatkov ako sú"as! "eskoslovenskej spolo"nosti Radiojournal, neskôr ako in%titúcia samostatného 
Slovenského %tátu a následne v rámci socialistického 'eskoslovenska. (eskoslovensko, popri Ve'kej Británii, 
Nemecku, Francúzsku a Dánsku sa zaradilo medzi prvé európske krajiny s úspe"n$m nástupom do éry rozhlasovej 
komunikácie, bolo teda po Ve'kej Británii druhou európskou krajinou s pravideln$m rozhlasov$m vysielaním.1 
Subjektom v oblasti rozhlasového vysielania sa stala spolo#nos& zameraná na v$robu rozhlasov$ch prijíma#ov 
Radioslavia a Spolok #esk$ch %urnalistov. Vznik #eskoslovenskej rozhlasovej spolo#nosti pod názvom Obchodní 
spole#nost Radiojournal zpravodajství rádiotelefonické, spole#nost s. r. o, ktorá získala monopolné právo na 
tvorbu rozhlasov$ch relácií, znamenal za#iatok pravidelného rozhlasového vysielania na území (eskoslovenska 
(od 18. 5. 1923). Bola to súkromná podnikate'ská spolo#nos&, na kme)ovom kapitáli spolo#nosti sa pôvodne 
podie'ali v$lu#ne súkromné osoby a spolky. 

 V$znam #innosti, ktorú spolo#nos& Radiojournal vykonávala, nadobúdal narastajúcu tendenciu 
v kultúrno-spolo#enskej i politickej sfére, #o v kone#nom dôsledku vyústilo do v$raznej reorganizácie u% v roku 
1925, kedy vstúpila do spolo#nosti "tátna správa. *tát, ktor$ sa stal jej majoritn$m vlastníkom, reprezentovan$ 
Ministerstvom pô"t a telegrafov, získal kontrolu nad #innos&ou spolo#nosti Radiojournal.2 Napriek po#iato#nému 
provizóriu vysielacieho "túdia (absentovali profesionálne mikrofóny, zvukovo-zosil)ovacie zariadenia) existencia 
pra%ského vysielania zaznamenala v kultúrno-spolo#en skom %ivote spolo#nosti v$znamn$ posun. Programová 
"truktúra Radiojournalu bola v tom #ase zalo%ená na jednoduchom modeli kombinácie interpretovaného slova 

1 Dostupné na internete: http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/historie-cro
2 Profesionálne technické vybavenie zastre"ovala rádiostanica  Kbely pri Prahe. PATZÁKOVÁ, A, J.: Prvních deset let 
(eskoslovenského rozhlasu, Praha. 1935, s. 17 – 18.

a hudby, prezentovali ju hudobn$, literárno-reportá%ny a predná"kovo-spravodajsk$ odbor. Vedenie Radiojour-
nalu rátalo s postupn$m zria+ovaním mimopra%sk$ch pobo#iek. 1. septembra 1924 za#alo vysiela& "túdio v Brne. 
Po Prahe a Brne spolo#nos& roz"írila svoje pôsobenie aj na územie Slovenska. Pred zriadením vysielacích centier 
v Bratislave a v Ko"iciach sa zav,"ila konsolidácia pomerov v pra%skom ústredí. Bratislavská pobo#ka pri"la na rad 
ako tretia, a to o necelé dva roky neskôr po spustení vysielania v Brne.

 Spolo#ensko-ekonomické podmienky na Slovensku po prvej svetovej vojne neposkytovali takmer 
%iadne mo%nosti pre rádiotelefonické pokusy, ktoré by mohli prerás& do pravidelného rozhlasového vysiela-
nia. Predov"etk$m absencia v$robn$ch kapacít, kapitálu, ale aj profesijné mo%nosti realizácie tvorby vysielania 
ovplyv)ovali mo%nosti. Zalo&enie bratislavského %túdia ur$chlili predov%etk$m spolo"ensko-politické a kultúrno-
civiliza"né motívy. Obyvate'stvo mnohonárodnostnej Bratislavy v tej dobe malo mo%nosti po#úva& v$lu#ne vysiela-
nie ma+arského a rakúskeho rozhlasu. Ke+%e slovenské obyvate'stvo nemalo mo%nos& po#úva& vysielanie vo svo-
jej materinskej re#i, politické vedenie mladej krajiny presadzovalo my"lienku podpori& vedomie #eskoslovenskej 
"tátnosti, #o bolo v prv$ch rokoch existencie nového "tátneho útvaru ve'mi dôle%ité, vybudovaním rozhlas-
ového "túdia v Bratislave. Toto rozhodnutie vyvolalo zna#nú nevô'u u odporcov novej "tátnej reality, obyvate-
lia, predov"etk$m s nemeck$m pôvodom, zdôvod)ovali svoje negatívne stanovisko k slovenskému rozhlasovému 
vysielaniu zhor"ením signálu a po#ute'nosti Rádia Viede). Zárove) po%adovali, aby sa #as& vysielania z Bratislavy 
realizovala v nemeckej re#i.3

 Za po#iatky rozhlasového vysielania mô%eme pova%ova& montá%ne práce na tre&om #eskoslovenskom 
vysiela#i, ktoré sa skon#ili v polovici júla 1926. Sídlom prvého vysiela#a, ktor$ pokr$val celé územie Bratislavy 
a okolia, sa stala budova policajného riadite'stva na *pitálskej ulici, av"ak signál sa vyzna#oval pomerne nízkou 
technologickou kvalitou, ktorá sa prejavovala v nestabilite príjmu. Pokusné vysielanie v rámci Bratislavy sa v éteri 
ozvalo 18. júla 1926 zo strechy budovy bratislavského Policajného riadite#stva – s úvodn$m oslovením: Haló, 
tu Bratislava! Prvé systematické rozhlasové vysielanie na Slovensku bolo od%tartované 3. augusta 1926 
z provizórne vybaveného priestoru – v spolo"enskej sále Vládnej budovy (dne%ná koncertná Moyzesova sie( 
Slovenskej fi lharmónie), z ktorého sa %írili správy, umelecké slovo a hudba, pravidelné ka&dodenné vysielanie sa 
za"alo realizova! od 2. októbra 1926. 

 Vysielanie spo#iatku trvalo cca dve hodiny denne, vysielalo sa spravidla medzi "iestou a ôsmou hodinou 
ve#er, pri#om nede'né vysielanie malo aj dopolud)aj"í program. Technické a priestorové vybavenie "túdia, ktoré 
zriadili na javisku Ve'kej sály Vládnej budovy (túto si prenajímali rozli#né kultúrne spolky, preto #asto dochá-
dzalo k zmenám pôvodne plánovaného programu) bolo ve'mi skromné. Absencia nahrávacej techniky si vy%adovala 
v"etky vstupy, relácie a programy vysiela& priamo, resp. na%ivo. Po#iato#né vysielanie sa realizovalo bezprost-
redne, za priamej ú#asti ú#inkujúcich, ke+%e spolo#nos& Radiojournal vo svojich po#iatkoch nedisponovala tech-
nick$m zariadením na zhotovenie a reprodukciu zvukového záznamu. A% od roku 1927 boli odvysielané prvé 
%urnalistické reportá%e a "portové, tzv. krajové prenosy (v roku 1927 bratislavské "túdio vysielalo prv$ prenos 
z futbalového stretnutia), pri#om kvantitu i kvalitu reportá%nej tvorby tvarovali slabé technické podmienky. 

Tvarovanie kultúrno-umeleckej línie 
v po#iato#nom "tádiu rozvoja rozhlasového 
vysielania na Slovensku
 Koncepcia pôvodného zámeru spravodajskej profi lácie vo vysielaní rozhlasu, ke+%e mal spo#iatku v$razn$ 
programov$ akcent na spravodajstve (pramenil z názvu Radiojournal, #eskoslovenské spravodajstvo rádiotele-
grafi cké), sa od prv$ch dní vysielania rozvíjala do "irokospektrálneho rozmeru a "ir"ieho smerovania, s osobitn$m 
akcentom na kultúru a umenie. Spolo#ensko-kultúrny dopyt po kvalitatívnych princípoch a tradi#n$ch hodnotách 
v rozhlasom vysielaní boli predmetom mnoh$ch odborn$ch diskusií, pri#om sa o#akávalo, %e Radiojournal bude v po-
rovnaní s masovou funkciou zábavy v ponuke dobového fi lmového priemyslu koncipova& na náro#nej"ích princípoch. 

3 Záznamy sa objavujú nielen v bratislavsk$ch novinách Pressburger Zeitung, ale aj v ma+arsk$ch #asopisoch a novinách, vychádza-
júcich v Budape"ti . Bli%"ie pozri napr.: Pressburger Zeitung  (október 1926). Archív Univerzitnej kni%nice v Bratislave.
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 Radiojournal pôsobil na centralistickom princípe, pra%ské ústredie rozhodovalo o v"etk$ch ekonomic-
k$ch, programov$ch ako i personálnych otázkach jednotliv$ch pobo#iek, pri#om z jednozna#nej koncepcie prog-
ramovej "truktúry bratislavská redakcia preberala dvojtretinov$ podiel z vysielania po linkách z Prahy a Brna, 
a od roku 1929 aj z Ko"íc a Ostravy (z celkového objemu programu, ktor$ vysielala pripravovala teda vlastné 
relácie len pribli%ne v tretinovom zastúpení). 
 Personálne vybavenie bratislavského "túdia Radiojournalu bolo ve'mi skromné. Prv$m riadite#om 
odbo"ky Radiojournalu sa stal b$val$ &upan a diplomat Ladislav Moy%, tajomníkom bol Július Rand$sek. 
Hudobnú "as! prebral riadite# Slovenského národného divadla Oskar Nedbal, ktor$ bol v tom "ase v$znam-
nou osobnos!ou európskeho hudobného &ivota a pre vedenie Radiojournalu aj dostato"nou zárukou umeleck$ch 
kvalít pripravovan$ch relácií (v)aka nemu mali hudobné programy umeleckú úrove(). Profesor Hudobnej 
akadémie Milo% Ruppeldt bol hudobn$m referentom. Ako prv$ ponuku Radiojournalu stara! sa popri svojej práci 
aj o rozhlasové relácie prijal profesor Milo% Ruppeldt. Potenciálnymi ú#inkujúcimi v programoch rozhlasu boli 
redaktori, publicisti, hudobníci, literáti, divadelní herci, speváci, osvetoví pracovníci, u#itelia, spevokoly a súbo-
ry. Medzi prv$ch uchádza#ov o priaze) rozhlasového obecenstva patrili speváci a hudobníci z divadla a Hudobnej 
akadémie. 
 Publicistické a umelecko-dokumentárne rozhlasové relácie zaostávali za hudobn$mi (po#iato#né dôvody 
mali personálny charakter). Tento typ vysielania suploval rozhlas predov"etk$m priamymi prenosmi z repertoáru 
Slovenského národného divadla. Vznik slovenského rozhlasového dramatického vysielania datujeme od 24. 12. 
1926, kedy bola odvysielaná Prostonárodná betlehemská hra v ré&ii Janka Borodá"a.4

 17. apríla 1927 sa za#alo vysielanie z Ko"íc, pri#om jeho programy mohli po#úva& len obyvatelia v$chod-
ného Slovenska. Rozhlasové "túdio v Ko"iciach pracovalo samostatne iba dva roky, a to pod vedením Emila Ruska. 
Zameralo sa predov"etk$m na tvorbu literárno-dramatick$ch programov a #oskoro dosahovali v tomto smere ove'a 
lep"ie v$sledky ako Bratislava. V roku 1927 ko%ické %túdio odvysielalo rozhlasov$ prenos hry Ludmily Tesa*ovej 
Vodníkova Hani"ka,5 "ím datujeme vznik pravidelnej sobot(aj%ej dramatickej relácie pre deti a mláde&. V roku 
1929 z Ko%íc vysielal rozhlas prvú pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru Sukni"kár (autorom bol Jozef Jo%!iak).6 
 V roku 1929 spolo#nos& Radiojournal vytvorila spojenie medzi ko"ick$m a bratislavsk$m rozhlasom, 
ktoré prinieslo vzájomné prelínanie vysielania bratislavského, pra%ského a brnianskeho programu. Pod vplyvom 
kultúrno-spolo#ensk$ch pomerov vybavenos& medzivojnového Slovenska vysielacími zariadeniami potvrdila 
uplatnenie nového masového média.  Ko"ické "túdio pracovalo do roku 1938. V dôsledku politick$ch udalostí 
a pri#lenenia Ko"íc k Ma+arsku "túdio demontovali a premiestnili do Pre"ova, pri#om vä#"ina jeho pracovníkov 
odi"la do Bratislavy.
 Od po"iatkov rozhlasového vysielania na na%om území do tridsiatych rokov kultúrna produkcia 
spo"ívala z ve#kej "asti na vystúpeniach spevákov a hudobníkov Slovenského národného divadla a na priamych 
prenosoch z jeho opern$ch predstavení. Prv$m opern$m titulom, s ktor$m sa takto posluchá"i mohli stretnú!, 
bola Traviata Giuseppe Verdiho, vysielaná 3. októbra 1926. Radiojournal sa tak stal prvou európskou rozh-
lasovou spolo"nos!ou, ktorá uskuto"nila prenos z divadelného predstavenia.7 Na základe zmluvy, ktorá ukotvila 
záväzok v rámci dvoch sezón v rokoch 1927 – 1929, preberal Radiojournal na Slovensku do vysielania pravidelne 
z ponuky opern$ch a operetn$ch predstavení Slovenského národného divadla. Taktie% sa dramaturgia vysielania 
zameriavala na vysielanie celove#ern$ch prenosov z opern$ch scén #eskoslovenskej republiky. V prv$ch rokoch 
vysielania z Bratislavy i Ko"íc dominovala popri opere najmä komorná hudba. 
 V rámci bratislavskej pobo"ky Radiojournalu v roku 1929 bol zalo&en$ prv$ profesionálny symfo-
nick$ orchester. Krátko na to bol rozhlasov$ orchester zalo&en$ aj v Ko%iciach. V"etky orchestre Radiojour-
nalu, pôsobiace v Prahe, v Brne, v Ostrave, v Bratislave i v Ko"iciach, mali v$hradné zameranie ako "túdiové tel-
esá, s vylú#ením priameho kontaktu s verejnos&ou. Spolo#enská potreba vzniku hudobn$ch telies pri rozhlasovej 
in"titúcii na profesionálnej úrovni bola v$sledkom kultúrno-civiliza#ného v$voja. Ich prínos spo#íval nielen 
v dobovej interpretácii  hudby na najvy""ej kvalitatívnej úrovni v súvislosti s hudobn$m vysielaním, ale vychádzal 
predov"etk$m z kultúrno-historického h'adiska, z v$znamu a hodnoty zvukov$ch zápisov pre nasledujúce generácie. 
 Za#iatkom tridsiatych rokov sa realizovala "pecializácia jednotliv$ch rozhlasov$ch staníc na ur#ité druhy 
hudby. Pra%sk$ orchester preferoval predov"etk$m klasick$ symfonick$ repertoár, "túdio v Brne bolo zamerané 
na populárnu hudbu, Ostravské vysielanie na zábavnú a tane#nú hudbu. Bratislavská pobo#ka Radiojournalu 

4 DRAXLER, V. Kalendárium. In: Z histórie Slovenského rozhlasu. Dostupné na internete: http://www.slovak–radio.sk/radio-
inet/depozit/rozhlas 80/index.html
5 DRAXLER, V. Kalendárium. In: Z histórie Slovenského rozhlasu. Dostupné na internete: http://www.slovak–radio.sk/radio-
inet/depozit/rozhlas 80/index.html
6 http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/docs/vyrocnasprava2004.pdf 
7 DRAXLER, V. Slovenské rozhlasové dramatické vysielanie 1926 – 1960. Bratislava : (eskoslovensk$ rozhlas, 1985, s. 18.

sa prednostne orientovala na %ánre populárnej scény a zábavnej hudby (v interpretácii salónnych orchestrov ako 
zmes melódií z operiet, najznámej"ích melódií z opier, ale aj úprav skladieb nov"ích autorov), neskôr zohrala 
svoju rolu pri vzniku slovenskej tane#nej hudby. Z bratislavského vysielania zaznievali aj cigánske hudby, najmä 
prenosom z kaviarní Reduta #i *tefánka. 
 Symfonickú hudbu uvádzalo bratislavské vysielanie len v obmedzenom rozsahu, pri"om nielen slovenskú 
tvorbu, ale i zahrani"né diela a interpretov sa pokú%al vo vä"%ej miere presadi! Alexander Moyzes (v roku 1937 
ako riadite# hudobného vysielania). Zaradil do vysielania prv$ hudobno-vzdelávací cyklus Ako sa vyvíjala slov-
enská hudba. V roku 1938 zalo&il detsk$ rozhlasov$ zbor, ktor$ ú"inkoval vo vysielaní pre %koly.
 Od prv$ch dní vysielania zaznievala v programe bratislavského rozhlasu aj slovenská 'udová hudba, 
naj#astej"ie v úpravách pre spev a klavír alebo pre zbor. Bratislavskí dramaturgovia uprednost)ovali autentick$ 
folklór. Od roku 1930 bratislavská pobo#ka Radiojournalu uskuto#)ovala prenosy folklóru priamo zo slovens-
k$ch dedín formou kumulovaného vysielania hudobného a literárneho oddelenia, pri#om %urnalistick$ text, 
resp. re# redaktora mala formu "tylizovanej priamej reportá%e. 
 Za#iatkom 40-tych rokov sa na základe rozhodnutia nového vedenia rozhlasu za#ali organizova& 
symfonické a komorné koncerty Orchestra Slovenského rozhlasu pre verejnos&.8 Po#as vojnov$ch rokov sa stali 
v$znamnou bratislavskou kultúrnou udalos&ou. Slovensk$ rozhlas vysielal v nemalej miere i zábavnú a tane#nú 
hudbu. V reláciách dominovala domáca umelecká tvorba, av"ak vo ve'kej miere sa vysielali aj diela nemeck$ch 
autorov. V oblasti folklórnych %ánrov sa presadzovalo najmä zborové a orchestrálne spracovanie 'udovej piesne. 
V programe Slobodného slovenského vysiela#a (SSV), ktor$ sa postupom #asu roz"iroval, boli vo ve'kej miere 
produkované slovné a hudobné pásma, montá%e, dramatizácie poézie i rozhlasové hry, ktoré odzrkad'ovali 
hlbok$ entuziazmus pracovníkov rozhlasu a ich odhodlanie prezentova& prostredníctvom rozhlasového éteru 
trvalé a nespochybnite'né kultúrne a umelecké hodnoty. V jeho skromn$ch, dan$m mo%nostiam uspôsoben$ch, 
hudobn$ch programoch, sa vyu%ívali najmä gramoplatne.
 Rozhlas na území Slovenska sa stal od po"iatkov integrálnou sú"as!ou prúdu kultúrno-spolo"ensk$ch 
zmien, ktoré u nás nastali po prvej svetovej vojne. Stal sa rovnocenn$m  fenoménom popri v$znamn$ch národno-
kultúrnych in%titúciách, ako boli univerzity, divadlá, múzeá, noviny "i galérie. „Slovenské %túdiá Radiojournalu 
si aj napriek nedostato"nej rádiofi kácii krajiny, zaprí"inenej najmä chudobou preva&nej "asti obyvate#stva, vydo-
byli postavenie jedn$ch z najuznávanej%ích kultúrnych in%titúcií“.9

Technické a spolo#ensko-ekonomické podmienky 
prv$ch desa&ro#í v$voja rozhlasu
 Na rozdiel od vyspel$ch krajín, kde sa rozhlas stal reálnym masov$m médiom od po#iatkov vysielania 
v dvadsiatych rokoch, na Slovensku nemo%no hovori& o masovom príjme. Posluchá#i pribúdali pomaly, ke+%e 
rozhlasov$ prijíma# sa zaradil medzi luxusn$ tovar. Koncom dvadsiatych rokov, kedy bola zavedená v$roba 
lacnej"ích prijíma#ov, tzv. kry"taliek, boli zní%ené aj koncesionárske poplatky, rozhlas zaznamenal v$raznej"í 
prelom. 
 Napriek ekonomicko-fi nan#n$m problémom sa rozhlas prezentoval  ako %ivotaschopné masové médium 
s pevnou koncepciou programu a stále sa rozrastajúcim auditóriom. Postupne sa udomácnil nielen ako nov$ 
prostriedok "írenia masov$ch informácií, ale predov"etk$m ako in"titúcia "írenia kultúry, vzdelávania, v$chovy 
a zábavy. Vysielanie v tomto období svojou informatívnou a kultúrno-umeleckou úrov)ou zastre"ovalo jeden 
z najpodstatnej"ích kultúrnych fenoménov spolo#nosti. 
 V roku 1930 sa pôvodné %túdiá v Bratislave presídlili do nov$ch, profesionálne upraven$ch priestorov, 
pri"om táto budova na Jakubovom námestí v Bratislave sp+(ala najmodernej%ie technické parametre vtedaj%ej 
po&adovanej normy a úrovne. Pod vplyvom t$chto zmien sa rozhlasové %írenie informácií kvalitatívne oboha-
tilo, skvalitnila sa aj technologická r$chlos! prenosu. Napriek mnoh$m po"iato"n$m, predov%etk$m technick$m 
nedostatkom sa rozhlasové vysielanie na Slovensku do konca tridsiatych rokov udomácnilo, podarilo sa mu 
vytvori! vlastné stotisícové auditórium.10 

8 Prv$ koncert sa uskuto#nil 17. apríla 1940. DRAXLER, V. Kalendárium. In: Z histórie Slovenského rozhlasu. Dostupné na inter-
nete: http://www.slovakradio.sk/radioinet/depozit/rozhlas 80/index.html
9 DRAXLER, V. Slovensk$ rozhlas – jubilejn$ rok 1996. Bratislava : Slovensk$ rozhlas,  1996, s. 4.
10 KAMENEC, I. Fenomén rozhlasu v modern$ch slovensk$ch dejinách. In: Príspevky k dejinám rozhlasu 6. Bratislava : Slovensk$ 
rozhlas, 2001.
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 Posluchá# na Slovensku dostával doposia' nevídan$ tok informácií o vlastnej krajine i cudzine. 
Radiojournal sprístupnil slovenskej verejnosti kultúru, umenie a hudbu rôznych %ánrov, "t$lov a historick$ch 
období a podporil kultúrno-v$chovné aktivity. V novej in"titúcii na"lo uplatnenie ve'a schopn$ch 'udí, ktorí na 
tvorbe pre rozhlas vyrástli v skuto#né osobnosti slovenskej kultúry. 
 Zánikom prvej (eskoslovenskej republiky nastali v organiza#nej "truktúre rozhlasu zásadné zmeny, 
predov"etk$m skon#ila prvá etapa v histórii rozhlasu, zanikla spolo#nos& Radiojournal. Vznik slovenského "tátu 
14. marca 1939 znamenal koniec jednotnej rozhlasovej organizácie (SR. Prínos rozhlasového vysielania slovens-
k$ch "túdií (pobo#iek), ktoré sa napriek mnoh$ch po#iato#n$m problémom (v súvislosti s technick$mi, personál-
nymi a priestorov$mi &a%kos&ami) relatívne r$chlo etablovali na v$znamné vysielacie in"titúcie, bol jednozna#n$, 
zaslú%il sa v$znamne o napredovania kultúrneho a duchovného %ivota. 
 Od 6. júna 1939 sa rozhlasová "innos! na Slovensku pretransformovala do novej, samostatnej in%titúcie 
pod názvom Slovensk$ rozhlas, spolo"nos! s ru"ením obmedzen$m, ktorého majoritn$m vlastníkom bol %tát. 
Riadite#om hudobného odboru bol na)alej Alexander Moyzes, profesor teoretick$ch predmetov a kompozície na 
Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. 
 V porovnaní so situáciou v predvojnovom období, kedy Bratislavská pobo#ka preberala vä#"inu umelec-
k$ch a hudobn$ch programov z #esk$ch staníc, po transformácii sa o ich realizáciu musela postara& v$lu#ne domá-
ca redakcia. V nov$ch podmienkach, v pomerne zlo%itej technicko-realiza#nej situácii, v$znamn$ krok vpred 
predstavovalo zavedenie záznamovej techniky. U% za#iatkom 40. rokov sa nahrávalo na voskové platne, neskôr 
na platne z iného materiálu, a od roku 1943 na fi lmy. Nahrávacie aparatúry umo%)ovali reprízova& odvysielané 
relácie a pozvo'na sa tak za#al vytvára& aj archívny fond nahrávok. Obdobie vojnov$ch rokov v súvislosti s poli-
tickou a spolo#enskou krízovou situáciou v krajinách strednej Európy vnieslo zásadné zmeny do v$voja a pod-
staty rozhlasového vysielania a jeho kultúrneho poslania. Slovensk$ rozhlas bol priraden$ pod Úrad propagandy 
– vládnu in"titúciu, ktorá zastre"ovala kultúrno-spolo#enské dianie. Samostatnú, zlo%itú a predov"etk$m histo-
ricky v$znamnú etapu vytvoril za Slovenského národného povstania Povstaleck$ rozhlas v Banskej Bystrici. V roku 
1943 zriadil rozhlas v spolupráci s Maticou slovenskou pravidelné vysielanie z Martina, ktoré priná"alo relácie 
autorsky pripravené skupinou pracovníkov Matice, pri#om úrady v máji 1944 zakázali túto #innos&.
 V povojnovom období bolo potrebné zariadenia bratislavského rozhlasu ako aj vysiela#e rekon"truova& 
(v roku 1944 pri bombardovaní Bratislavy bola zasiahnutá aj budova rozhlasu). Na oslobodenom území za#al 
10. februára 1945 z Ko"íc vysiela& vysiela# SNR, ktor$ mal predov"etk$m spolo#ensko-politickú  funkciu. 
 Rozhlasové vysielanie bolo obnovené od 17. júna 1945 pod správou úradu Povereníctva SNR. Postupne sa 
do rozhlasového programu zara+ovali hudobno-slovné relácie a umelecko-dokumentárne pásma, pri#om vä#"ina 
autorov pochádzala z banskobystrického povstaleckého rozhlasu. V tomto povojnovom období plnil rozhlas funk-
ciu najmasovej"ieho média. Popri vysielaní prostredníctvom prijíma#ov sprostredkovali reprodukované vysielanie 
amplióny obecn$ch rozhlasov.

Legislatívne a spolo#enské vplyvy na rozvoj 
kultúry v rozhlasovom vysielaní na Slovensku
 Do vysielania vstúpili nové rozhlasové hudobno-umelecké telesá (do februára 1948 ostal vo vedení 
Alexander Moyzes) s cie'om povznies& ich na úrove) in$ch európskych "tátov. Vznikol Mie"an$ zbor 
(eskoslovenského rozhlasu v Bratislave, ktor$ spo#iatku vystupoval vo vysielaní a neskôr aj na verejn$ch koncer-
toch. V oblasti hudobného folklóru pôsobil nov$ in"trumentálny súbor Tatran. Aj pre zábavnú hudbu bolo treba 
zabezpe#i& realiza#né zázemie. Koncom roku 1946 programové riadite'stvo uzavrelo zmluvu s tane#n$m orches-
trom Gustáva Broma, ktor$ ú#inkoval v bratislavskom rozhlase aj v nasledujúcom roku. Vysielanie a program-
ovú "truktúru obohacovali rôzne hos&ujúce telesá a skupiny. Osobitná pozornos& bola venovaná predov"etk$m 
skvalitneniu umeleckej ré%ie a rozhlasového hudobného archívu.11

 V oblasti hudobného a umeleckého vysielania sa politické zmeny prejavili predov"etk$m v legislatívnej 
oblasti. V roku 1948 parlament prijal zákon o rozhlase, ktor$ priniesol po"tátnenie Slovenského a (eského 
rozhlasu a zlú#enie do jednej celo"tátnej organizácie (eskoslovenského rozhlasu, ktor$ sa s nástupom komunis-tick-
ého totalitného re%imu stal ú#elov$m prostriedkom propagandy a predov"etk$m "tátnej moci s v$znamn$mi cenzúr-

11 V novembri 1946 priniesol programov$ t$%denník Slobodn$ rozhlas úvodník, z ktorého je zrejmé zameranie vtedaj"ieho hudob-
ného a umeleckého vysielania. Bli%"ie pozri: VAJDI(KA, -. Hudobné vysielanie rozhlasu na Slovensku v 20. storo#í. In: Príspevky k dejinám 
rozhlasu 8. Bratislava : Slovensk$ rozhlas, 2003, s. 18.

nymi a centraliza#n$mi praktikami. D%ez bol pre vysielanie takmer neprijate'n$. Rozhlasové relácie mali posluchá#a 
presvied#a&, %e 'ud si tvorí socialistické umenie v podobe nov$ch robotníckych a dru%stevníckych piesní. 
 Napriek rôznorod$m problémom spolo"ensko-politického charakteru rozhlasové vedenie v pä!desiatych 
rokoch podporilo, umo&nilo vznik a sprostredkovalo vysielanie po"etn$ch kultúrno-umeleck$ch diel, ktoré 
dodnes tvoria sú"as! národn$ch kultúrnych hodnôt. Na pôde rozhlasovej in%titúcie boli zalo&ené nové rozhlasové 
hudobné a umelecké telesá. V septembri 1953 bol zárove( zalo&en$ Detsk$ spevácky zbor 'eskoslovenského 
rozhlasu v Bratislave, ktorého tradícia s mnoh$mi obmenami pretrváva dodnes. V prvej polovici 50-tych rokov 
nastal v$razn$ rozmach v umelecko-dramatickej tvorbe, ktorej jednozna"n$m prejavom bol vznik Rozhlasového 
hereckého súboru v januári 1953 V Bratislave. 
 Pokia' ide o %urnalistickú, publicistickú tvorbu, v$razn$ posun k sprístupneniu kultúrno-umeleckej 
tvorby predstavoval nástup vysielania kultúrno-publicistického magazínu Poh'ady do kultúry od novem-
bra 1953, pri#om sa stal stabilnou a v$raznou sú#as&ou programovej "truktúry (zanikol v roku 1986). Mo%no 
ho jednozna#ne pova%ova& za predchodcu sú#asného, porevolu#ného magazínu o kultúre pod názvom Zrkadle-
nie, s t$%dennou periodicitou a zaradením do vysielania na Rádiu Slovensko. 
 V roku 1957 vznikol Slovensk$ v$bor pre rozhlas a televíziu (SVRT), obe médiá boli v"lenené po jed-
notnú kompetenciu. Ke)&e v roku 1959 sa 'eskoslovenská televízia úplne od"lenila od 'eskoslovenského rozh-
lasu,  poradn$ orgán Slovensk$ v$bor pre rozhlas a televíziu zanikol. Prítomnos& a rozmach televízie priniesla 
pre vedenie a tvoriv$ch pracovníkov rozhlasu novú v$zvu postupova& inven#nej"ie a vynaliezavej"ie. Do popredia 
sa dostalo rie"enie programovej diferenciácie s oh'adom na publikum, ktoré prinieslo nov$ poh'ad na posluchá#a. 
Jednozna#n$m potvrdením kladnej posluchá#skej spätnej väzby boli mnohopo#etná listová komunikácia 
posluchá#ov. V snahe zvráti& narastajúci pokles stabilného okruhu rozhlasov$ch posluchá#ov pre"la rozhlasová 
in"titúcia v$razn$mi zmenami, v zmysle posilnenia programovej "truktúry ako aj zdokonalenia technologického 
vybavenia. 

 Po organiza#n$ch úpravách a reorganizáciách sa v "es&desiatych rokoch vo vysielaní rozhlasovej in"titúcie 
vytvorili podmienky na dva celo"tátne okruhy. Prv$ programov$ okruh Hviezda predstavoval informatívno-hu-
dobné, rekreatívne prúdové vysielanie ur#ené v"etk$m vekov$m a sociálnym kategóriám. Od novembra 1962 
spustil vysielanie druh$ celo%tátny okruh pod názvom 'eskoslovensko II, predchodca neskor%ieho 3. programu 
a okruhu Devín, dne%ného Rádia Devín, s programovou koncepciou ur"enou pre náro"ného posluchá"a a s relá-
ciami preva&ne s kultúrno-umeleck$m a náu"no-vzdelávacím zameraním.
 Vedenie (eskoslovenského rozhlasu prijalo nové zásady a priority hudobno-slovného vysielania rozhlasu, 
ktoré sa stali prezentáciou racionálneho nazerania rozhlasov$ch odborníkov, re"pektujúc po%iadavky modernej 
doby. Znamenali prelom v prístupe k podielu slova a hudby, predov"etk$m v otvorení mo%ností v oblasti prezentácie 
"t$lov populárnej hudby. V rannom vysielaní sa za#ala zara+ova& hudba preva%ne zábavného a rytmického charak-
teru, s men"ím podielom folklórneho zastúpenia, v rámci hudobno-vzdelávacích relácií sa presadila po%iadavka 
vyu%íva& vysvet'ujúce slovo v úspornej a zhustenej forme, vä#"ie plochy náro#nej hudby v maximálnom rozsahu 
60 – 70 minút, pri priamych prenosoch sa vyu%ívali preva%ne #asti koncertov, opery a operety zara+ované 
v preva%nej miere v zostrihu, no#né koncerty sa vysielali striedavo na obidvoch hlavn$ch okruhoch pod'a charak-
teru dominanty ve#era.12 V %es!desiatych rokoch vznikli rozhlasové cykly o v$voji slovenskej tane"nej hudby, ale aj 
svetového d&ezu. V$razn$m potvrdením smerovania názorov vedenia rozhlasovej in%titúcie, v súvislosti s presad-
zovaní %t$lov popmusic do moderného &ivotného %t$lu spolo"nosti, sa stalo vytvorenie vlastného interpreta"ného 
telesa pod názvom Tane"n$ orchester 'eskoslovenského rozhlasu v Bratislave v roku 1961, s cie#om interpretácie, 
propagácie a vlastnej tvorby skladieb populárnej hudby. 
 Pod vplyvom politickej situácie, po obsadení (eskoslovenska vojskami Var"avskej zmluvy v auguste 
1968, bolo zastavené rozhlasové vysielanie a obnovené 3. septembra 1968. Politick$ návrh na federáciu médií 
priniesol v$sledok asymetrického usporiadania. (innos& rozhlasového vysielania s celofederálnou pôsobnos&ou 
na+alej riadila federálna vláda. Na Slovensku bolo zriadené iba tzv. oblastné riadite'stvo (pre (esko analo-
gické oblastné riadite'stvo nevzniklo). Obe&ou „normalizácie“, ktorá za#ala krátko po udalostiach roku 1968, 
sa stala celá kultúra v krajine vrátane masmediálnej sféry, teda rozhlasovej i televíznej tvorby. Stranícke orgány 
zväzu skladate'ov, V*MU, ale aj vedenie (eskoslovenského rozhlasu plnili normaliza#né pokyny na ideov$ch 
princípoch, s osobitn$m zámerom na oklie"tenie vysielania populárnej hudby. Sprísnilo sa sledovanie proporcií 
programovej tane#nej hudby a obzvlá"& prísne sa sledoval podiel skladieb z v$chodoeurópskych krajín. Prirodzen$ 
v$voj brzdila cenzúra a previerky textov, ako aj mnohé iné zásahy. 

12 HRK, J. Úlohy a poslanie hudobného vysielania v socialistickej spolo#nosti In: Hudobn$ rozhlas II. Bratislava : (eskoslovensk$ 
rozhlas, 1966, s. 54.
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 Od roku 1969 fungoval rozhlas na tzv. federatívnom princípe celo"tátneho dvojjazy#ného vysielania, 
pri#om koexistovali dva národné okruhy – (eskoslovensk$ rozhlas v (echách a (eskoslovensk$ rozhlas na 
Slovensku, a% do konca 80-tych rokov podliehalo vysielanie a koncepcia programovej "truktúry kontrole "tátu. 
Základn$mi programov$mi útvarmi boli hlavné redakcie na #ele so "éfredaktormi (V Bratislave sídlilo pä& hlavn$ch 
redakcií: spravodajstva a publicistiky, propagandy, literárno-dramatické, hudobné a mláde%nícko-vzdelávacie). 
 V$znamn$m medzníkom sa stal rok 1972, v ktorom bolo spustené vysielanie predchodcu celo%tátneho 
programového okruhu pod názvom Devín, s orientáciou na relácie pre náro"ného posluchá"a, predov%etk$m 
so záujmom o kultúru a umenie. V  ponuke sa prezentovali predov%etk$m umelecko-dramatická tvorba, literárna 
tvorba, koncerty artefi ciálnej hudby, umelecko-dokumentárna publicistika. 
 Vä#"í priestor dostali hudobno-vzdelávacie a publicistické cykly (Posedenie pri hudbe, Dialógy s hudbou, 
Pozvánka do opery, Hviezdy operného neba). Vlastná produkcia vá%nej hudby na+alej spo#ívala na Symfonickom 
orchestri (eskoslovenského rozhlasu v Bratislave. 
 V oblasti hudobného folklóru znamenalo pre redakciu #udovej hudby v$razné o&ivenie zalo&enie vlast-
ného Orchestra #udov$ch nástrojov 'eskoslovenského rozhlasu v Bratislave (O,UN) v roku 1976 (ktor$ sa stal 
priamym nasledovníkom ,udovej hudby Rinalda Oláha).
 V$znamnou osobnos&ou hudobného vysielania slovenskej populárnej hudby bol v tomto období Pavol 
Zelenay, v$znamn$ slovensk$ hudobn$ skladate', ktor$ otváral nové mo%nosti pre oblas& rockovej, d%ezovej a po-
pulárnej hudby vôbec v slovenskom rozhlasovom vysielaní. Ako vedúci redakcie populárnej hudby zastre"oval 
4 hudobné oblasti. Po#as jeho "éfovania v tejto funkcii stál rozhlas pri zrode v"etk$ch vtedaj"ích v$znamn$ch 
hudobn$ch podujatí (Bratislavská l$ra, D%ezové dni, rozhlasová sú&a% Takú mi zahraj). 
 V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch vznikli po"etné projekty podporujúce najmä oblas! tvorby 
umelecko-dokumentárnych pásiem a umeleck$ch &ánrov, predov%etk$m v podobe rozhlasov$ch hier, ktoré svoju 
prezenta"nú platformu uplatnili na festivaloch rozhlasov$ch hier a dramatizácii literárnych diel. Úspechy zazna-
menal rozhlas i v medzinárodnom sú!a&nom projekte folklórnych nahrávok Prix de musique folklorique de Radio 
Bratislava. Toto obdobie je charakteristické podporou tvorby mlad$ch umelcov, pri"om v tejto súvislosti vznikli 
dodnes pretrvávajúce relácie: -túdio mlad$ch, Komorná hudba, Akcenty – Rezonancie.
 Nové kvalitatívne mo%nosti "pecifi ckej rozhlasovej tvorby a roz"írenia mo%ností vysielania priniesli 
priestorové a materiálno-technické podmienky v budove tzv. obrátenej pyramídy na M$tnej ulici v Bratislave 
(od roku 1985). V tomto období bola úspe"ne obnovená tradícia relácie Dobré ráno, ktorá v zna#nej miere 
priná"ala informácie o kultúrno-umeleckom dianí.

Vplyvy zmien po roku 1989 na kultúrny fenomén 
rozhlasového vysielania
 Nástup novovznikajúceho systému mediálnej "trukturalizácie sa prejavil aj v oblasti rozhlasovej komu-
nikácie, pod vplyvom spolo#ensko-politick$ch udalostí, predov"etk$m v  novej in"titucionalizácii. Priamo vyvolal 
nadväzujúce legislatívne zmeny v potvrdení záva%nosti verejnoprávnosti vo vysielaní v rámci demokratického 
re%imu v krajine. Rozhlasov$ fenomén v období po spolo#ensko-politickom zlome v roku 1989 sa stal opera-
tívnym prostriedkom informovanosti a komunikácie s verejnos&ou. Zásadné spolo#enské zmeny nadväzujúce 
na rozdelenie pôvodne spolo#ného #eskoslovenského "tátu, v tej súvislosti i rozdelenie (eskoslovenského ro-
zhlasu, ako i pristupujúce mediálne reformy v samostatnej Slovenskej republike, odkryli záva%né otázky súvi-
siace s rastúcim vplyvom komercializácie a rozmachom súkromného mediálneho sektora. Nástup trhového 
mechanizmu v podobe novej a silnej konkurencie súkromn$ch prevádzkovate'ov rozhlasového vysielania na 
území Slovenska, ako aj v$razné organiza#né a programové re"trukturalizácie v zmysle nového zákona o Slovens-
kom rozhlase z roku 199113 na verejnoprávnych princípoch otvorila mediálno-legislatívnej transformácia pod 
vplyvom uzákonenia duálneho systému médií. Pod vplyvom tlaku tejto novej spolo#ensko-mediálnej situácie 
Slovensk$ rozhlas obohatil svoje vysielanie o nov$, resp. tretí programov$ okruh — Rádio Rock FM (v sú#asnosti 
Rádio_FM), ktoré oslovilo svojim programov$m a obsahov$m zameraním, ale aj hudobn$m charakterom, 
predov"etk$m cie'ovú skupinu mladej populácie. Od 1. januára 1993 bol na základe zákona kon%tituovan$ 
Slovensk$ rozhlas ako jediná celo%tátna rozhlasová in%titúcia novej Slovenskej republiky, zárove( sa Slovensk$ 
rozhlas stal "lenom Európskej vysielacej únie (European Broadcasting Union) – EBU. 

13 Bli%"ie pozri  Zákon SNR #. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.

 V$znamn$m krokom v rámci naplnenia v$voja verejnoprávnosti bolo spustenie vysielania Radia 
Slovakia International v slovenskom jazyku pre Slovákov %ijúcich v zahrani#í. Taktie% od roku 1993 sa vysiela-
jú pre zahrani#n$ch posluchá#ov v anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a "panielskom jazyku relácie 
o Slovensku. Nepriaznivú fi nan#nú situáciu sa vedenie Slovenského rozhlasu rozhodlo v septembri v roku 1993 
rie"i& #iasto#nou redukciou programov$ch okruhov. Vysielanie na Devíne bolo do#asne pozastavené a #as& jeho 
programu sa presunula na regionálny okruh Slovensko 3, #ím sa zní%ila úrove) verejnoprávnych princípov nielen 
v oblasti umeleckého, ale aj regionálneho vysielania, ktoré v #ase uplat)ovania duálneho systému bolo potrebné 
rozvíja&, nie utlmova&. Rádio Devín a Rádio Regina boli obnovené v pôvodnom rozsahu vysielania a% v roku 1995. 
Rádio Regina bolo v roku 1996 ustanovené ako 4. okruh Slovenského rozhlasu, pri#om sa popri Bratislavskej 
základni posilnila programová báza Banskobystrického a Ko"ického "túdia, predov"etk$m vo forme nov$ch 
relácií, z ktor$ch mnohé sú sú#as&ou sú#asnej programovej "truktúry. 
 V nov$ch spolo"ensk$ch podmienkach dramaturgia Slovenského rozhlasu vytvorila v roku 1996 
organiza"né predpoklady a zalo&ila fórum na prezentáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mláde& 
vo forme Medzinárodného festivalu Prix Ex Aequo. Zú"ast(uje sa tie& na rôznych medzinárodn$ch festivaloch, 
kde prezentuje svoju umelecko-dramatickú a hudobnú tvorbu. 

 Od septembra 2000 Rádio Slovensko spolu s ostatn$mi plnoformátov$mi okruhmi: Rádiom Devín, 
Rádiom Rock FM a Rádiom Regina tvorí v rámci Slovenského rozhlasu celok. Od apríla 2003 za#al Slovensk$ 
rozhlas vysiela& pod'a inovovanej programovej "truktúry, ktorá mala za cie' zdynamizova&, %ánrovo i obsahovo 
skvalitni& vysielanie spravodajstva a publicistiky na Rádiu Slovensko. Od septembra 2004 vstúpila do platnosti 
+al"ia sústava vypl$vajúcich priorít programovej "truktúry, s cie'om zmodernizova& predov"etk$m vysielanie 
na Rádiu Slovensko vzh'adom na konkuren#n$ trh komer#n$ch rádií. Vzrástol podiel premiérového programu, 
vzrástol i podiel %ivého vysielania. Postupne sa upravoval a prispôsoboval podmienkam i celkov$ pomer vysie-
laného slova a hudby na jednotliv$ch vysielacích okruhoch, s prioritn$m usmernením pod'a v$sledkov priesku-
mov na Rádiu Slovensko, ktoré má zo v"etk$ch programov$ch slu%ieb najvy""iu po#úvanos&, pri#om V$znamn$m 
medzníkom sa v tejto súvislosti stalo prijatie a aplikácia zákona o Slovenskom rozhlase #. 619/2003. 
 Napriek zmenám a vplyvom narastajúcej konkurencie nov"ích foriem masmédií, napr. v dobe v$raznej 
expanzie televízneho vysielania, rovnako aj v sú#asnom "tádiu prudkého rozvoja a vplyvu internetu ako silného 
komunika#ného konkurenta, je po#úvanie rozhlasového vysielania, predov"etk$m v+aka v$razn$m akusticko-
audiálnym "pecifi kám stabilizované a populárne. Kultúra a umenie v rozhlasovej komunikácii si zachovali 
svoju opodstatnenos!. Po"as svojej osemdesiatro"nej existencie si verejnoprávny Slovensk$ rozhlas vybudoval 
a postupne pretváral %irokospektrálnu základ(u vlastn$ch tvoriv$ch organiza"no-prezenta"n$ch centier, 
resp. umeleck$ch súborov aj hudobn$ch telies, pri"om postupne zakomponoval umelecké telesá pri tvorbe, 
realizácii a prezentácii rozli"n$ch umeleck$ch &ánrov a foriem vo vysielaní ako aj v reprezentatívnej funkcii 
smerom k externému prostrediu. 
 Nová vlna komplexnej reorganizácie vysielacej a programovej "truktúry od roku 2006 a% po sú#asnos& 
priniesla zásadné a v$znamné zmeny ako aj súvislosti s re"trukturalizáciou rozhlasového vysielania vzh'adom na 
nové trendy a konkuren#n$ trh. Záva&n$m rozhodnutím v zmysle nov$ch trendov sa stala realizácia umeleck-
ého projektu digitálneho vysielania Rádia Klasika SRo 7 a Rádia Litera SRo 8, ktor$ vznikol v spolupráci so 
Sekciou techniky Slovenského rozhlasu na pôde Rádia Devín, koordinátorom a riadite#om inovatívnych projektov 
rozhlasu je Silvester Lavrík.
 Slovensk$ rozhlas roz"íril portfólio svojich programov$ch slu%ieb cielene o stanice zamerané na vá%nu hud-
bu a pôvodnú tvorbu, resp. rozhlasové hry. Rádio Litera je orientované na programy umelecko-dokumentárnych 
a literárnych %ánrov, ponúka rozhlasové produkty pôvodnej tvorby z tvorivej dielne Slovenského rozhlasu, ro-
zhlasové pásma, rozhlasové hry a archívne dokumenty. Dramaturgická línia je vystavaná na prezentácii v"etk$ch 
%ánrov umeleckého slova a v"etk$ch historick$ch období a "t$lotvorn$ch smerov od drámy a poézie a% po esej. 
Rádio Klasika je venované artefi ciálnej hudbe, je zamerané na v$berové po#úvanie vá%nej hudby, predov"etk$m 
z ponuky %ánrov symfonickej hudby a klasickej hudby, organov$ch koncertov, koncertn$ch programov ako aj opery. 

Záver
 Dejiny rozhlasového vysielania na Slovensku zasahujú od po#iatku po sú#asnos& do kultúrno-
spolo#ensk$ch reálií na"ej národnej histórie. História predchodcov Slovenského rozhlasu je rozsiahla – 
rozhlasové vysielanie na území (eskoslovenska patrilo do kompetencie spolo#nosti Radiojournal . (eskoslovenské 
spravodajstvo rádiotelegrafi cké, zalo%enej v júli 1923, pri#om slovenské po#iatky siahajú do roku 1926, ke+ sa 
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Radiojournal ozval po prv$krát 3. augusta a zahájil pravidelné vysielanie z Bratislavy. Rozhlas na území Slovenska 
vo svojej viac ako 80-ro#nej histórii pre"iel zlo%it$m v$vojom. 
 Ako v$znamn$ kultúrno-spolo#ensk$ fenomén pôsobil v nieko'k$ch spolo#ensko-politick$ch systémoch, 
pri#om reprezentoval rozli#né úrovne záujmov. Od roku 1926 zohrala táto rozhlasová in"titúcia dôle%itú úlohu 
v zlo%it$ch historick$ch etapách: Mníchovsk$ diktát, Druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie, okupá-
cia (eskoslovenska v roku 1968, pád %eleznej opony v roku 1989. Na trhu programovej, preva%ne komer#ne 
orientovanej ponuky slovensk$ch rozhlasov$ch médií má Slovensk$ rozhlas osobité a nezastupite'né postavenie. 
V kontexte vy"e 80-ro#nej existencie, v súvislosti plynulého v$voja in"titucionálnych rozhlasov$ch predchod-
cov, resp. rozhlasov$ch subjektov (od vzniku bratislavskej pobo#ky Radiojournal v roku 1926 a% do obdobia 
prevratu v novembri 1989, s následn$m nástupom duálneho systému a procesu transformácie rozhlasu na verej-
noprávnych princípoch) si vybudoval pozíciu reprezentatívneho pendanta sprostredkovania tradi#n$ch hodnôt 
a foriem kultúry. Mnohonásobne bola realita jeho existencie ohrozená nielen spolo#ensko-politick$mi zásahmi, 
ale predov"etk$m vplyvom nárastu rôznorodého vplyvu konkuren#n$ch médií (modernizácia printov$ch médií, 
najmä v"ak televízia a internet,  globálne problémy vypl$vajúce  zo spochyb)ovania verejnoprávnych princípov). 
 Pôvodne súkromná, neskôr %tátna rozhlasová in%titúcia, v transforma"nom procese s v$sledn$m vere-
jnoprávnym kontextom, sa stala od po"iatkov vysielania v éteri teritóriom %írenia kultúrno-umeleck$ch hodnôt, 
%pecifi ckou zvukovou vzdelávacou in%titúciou v sfére mediálnej kultúry. Priestor pre kultúru, umenie a hudbu 
v slovensk$ch rozhlasov$ch podmienkach sa otváral od samého po#iatku: ako prv$ prená"al hudobnú kultúru 
do regiónov na Slovensku, otvoril tvorivo-realiza#n$ priestor pre skladate'ov, umelcov, spevákov a hudobn$ch 
pedagógov. Zastre"il hudobné vydavate'stvo, symfonick$ orchester a +al"ie umelecké telesá, priniesol nov$ 
priestor pre realizáciu generácií domácich hudobn$ch autorov a interpretov, ktorí dostali mo%nos& prezentácie 
vlastného umenia v profesionálnych podmienkach. Z h'adiska kultúrno-historického v$znamu hudobné a ume-
lecké telesá zohrali v Slovenskom rozhlase ve'mi dominantnú rolu nielen ako "íritelia kultúry, ale aj ako v$znamné 
mediálne produkty zvy"ujúce po#úvanos& tejto národno-spolo#enskej in"titúcie. 
 Touto "innos!ou a pôsobením svoje pôvodné poslanie )aleko presiahol a transformoval sa na multi-
kultúrnu in%titúciu. V spektre umeleck$ch a hudobn$ch &ánrov rozhlasová komunikácia na Slovensku otvorila 
cestu modern$m formám kultúry a umenia %pecifi cké záujmy diferencovan$ch posluchá"ov. Mo&no kon%tatova!, 
&e celkov$ historick$ v$voj rozhlasového vysielania vytvoril oporné piliere pre vyvá&enú kultúrnu tradíciu vo vere-
jnoprávnom smerovaní v národnom i celoeurópskom meradle. Vzh'adom na v$vojové trendy rozhlasového vysiela-
nia vedenie Slovenského rozhlasu a televízie Slovenska14 predpokladá budúcnos& verejnoprávneho rozhlasového 
vysielania v tematickom zu%ovaní obsahov jednotliv$ch okruhov a na druhej strane v podpore priorít v prospech 
nov$ch modelov rozhlasového vysielania. Mo&no kon%tatova!, &e vzh#adom na aktuálne zmeny v in%titucionálnom 
a legislatívnom princípe má Slovensk$ rozhlas nenahradite#né zastúpenie nielen vo vyspelom systéme spolo"nosti 
ako kultiva"n$ fenomén, ale predov%etk$m ako rovnocenná zlo&ka novej verejnoprávnej in%titúcie RTVS 
(vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako národná, nezávislá, informa"ná, kultúrna 
a vzdelávacia in%titúcia, ktorá poskytuje slu&bu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania),15 
resp. ako podstatn$ verejnoprávny a kultiva"n$ pilier duálneho systému na Slovensku.
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