
�IROKÁ PONUKA � SKUTOÈNÁ ALTERNATÍVA VÝBERU?
(Pokus o komparáciu)

Je súèasná ponuka na slovenskom televíznom
mediálnom trhu dostatoèná, spåòa opodstatnené
po�iadavky pomerne nároèného publika z h¾adis-
ka rozsahu a hlavne obsahu? Tieto otázky sa vy-
nárajú automaticky pri zbe�nom poh¾ade na recen-
zie, úvahy, polemiky, ktoré sa vedú dennodenne
na stránkach odbornej, ako aj mienkotvornej tlaèe
a nezriedka i na televíznej obrazovke.

Otázka je v�ak formulovaná jednoznaène, h¾a-
danie odpovedí je omnoho zlo�itej�ie, ako je na-
pokon samotná slovenská masmediálna realita.
Berieme do úvahy fakt, �e transformácia masme-
diálnej sféry, osobitne televízie, má viacrozmer-
né dimenzie. Treba vychádza� zo skutoènosti, �e
aj mechanizmy demokracie sa len postupne kry�-
talizujú a stabilizujú, iba zaèínajú plni� svoje spo-
loèenské funkcie, preto�e aj politický systém a je-
ho jednotlivé subsystémy h¾adajú svoje optimálne
podoby. Niektoré funkcie plnia uspokojivo, iné
sa e�te nestihli sta� jeho povinnou výbavou, napr.
e�te sa nestal úèinným nástrojom sociálnej kon-
troly.

I keï sa základy transformácie polo�ili krát-
ko po politicko-spoloèenských zmenách, hneï na
zaèiatku 90. rokov, nové mo�nosti sa èrtali jasnej-
�ie a� po vzniku samostatnej republiky. V televíz-
nom vysielaní bol tento proces zlo�itej�í a výraz-
nej�í ako v iných oblastiach. Je pravda, �e nástup
duálneho systému bol dynamickej�í v rozvoji roz-
hlasového vysielania, av�ak prirodzené oèakáva-
nia spoloènosti boli na strane televízie.

Slovenská televízia ako organická súèas� Èes-
koslovenskej televízie mala pomerne jasné, pred-
sa v�ak úzko vymedzené kompetencie. Programo-
vý kanál F-1 sa na zaèiatku 90. rokov v relatívne
krátkom èase vykry�talizoval, ale slovenský vklad
do jeho programovej skladby nezodpovedal am-
bíciám a potrebám novej emancipaènej skutoènos-
ti. Zhruba tretinový podiel na jeho vysielacej plo-
che nedával dostatoèný priestor na prezentáciu
politických postojov a kultúrnych hodnôt.

Od zaèiatku roka 1993 bolo prvoradou úlo-
hou vybudova� dva plnohodnotné programové
kanály. Znamenalo to roz�íri� objem vysielania
na programe STV 1 o dve tretiny, èo pri obme-
dzených finanèných zdrojoch a výrobných kapa-
citách, ako aj nedostatoène rozvinutom reklamnom
trhu nebolo jednoduché. Vytvorenie priestoru na
podnikate¾ské aktivity umo�nilo vyu�íva� aj re-
lácie nezávislých producentských spoloèností,
ktorých masový nástup je zrejmý, ich relácie v�ak

nie v�dy kore�pondovali s potrebami dramatur-
gie STV.

Ozajstným zlomom bolo kon�tituovanie duál-
neho systému v rozhlasovom a televíznom vysie-
laní, najmä polo�enie jeho legislatívnych základov
v roku 1991. Táto skutoènos� spolu s masovým
rozvojom kabelizácie prenosu televízneho signá-
lu otvára novú etapu vývoja � vy��iu zodpoved-
nos� mediálnych in�titúcií, ale hlavne nové mo�-
nosti pre publikum. Na tom niè nemení ani fakt,
�e prvé komerèné spoloènosti mali len regionálny
dosah (TV Sever, DCTV). Omnoho významnej-
�ie je, �e pre znaènú èas� verejnosti priniesli novú
alternatívnu televíznu ponuku. Táto sa znásobila
udelením licencie a zaèiatkom vysielania spoloè-
nosti VTV v roku 1995, ktorá navy�e vzh¾adom
na satelitné �írenie signálu otvorila nové mo�nosti
prezentácie Slovenska v celoeurópskom kontex-
te. Dynamický vpád Markízy do ná�ho mediálne-
ho prostredia, napriek len dvojtretinovému dosa-
hu jej signálu, výrazne zmenil podmienky na
slovenskom mediálnom trhu.

Okam�ite sa to prejavilo na preskupení divác-
keho záujmu. Dokumentujú to aj výsledky konti-
nuálneho mapovania renomovanej výskumnej
agentúry AISA (na zaèiatku v súèinnosti s GfK
a neskôr s Medianom). Na jar 1994 tvorila STV 1
56 %-ný podiel na trhu, na jeseò 1997 to bolo u�
iba 20 %, zatia¾ èo Markíza dosiahla dominantný
podiel na trhu (53 %).

Tieto skutoènosti postavili aj pred výskumnú
sféru nové úlohy, najmä nevyhnutnos� reflexie
existujúceho stavu (pravda na podklade ich �truk-
túrovaného vývoja). Primárnym výskumným cie-
¾om tejto èiastkovej úlohy bolo postihnú� základ-
né vývinové trendy rozvoja televízneho vysielania
na Slovensku, a to na základe sekundárnej analý-
zy dostupných zdrojov. I�lo o rámcovú analýzu
skladby slovenských programových kanálov, kto-
ré mali najvy��iu zabezpeèenos� územia televíz-
nym signálom, u� od zaèiatku 90. rokov, ale naj-
mä postihnutie kvalitatívnych zmien v dôsledku
etablovania duálneho systému vysielania. Pokúsi-
li sme sa o komparáciu základných parametrov
vysielania, ako aj o identifikáciu programových
zdrojov z domáceho i zahranièného televízneho
trhu.

Zvolený metodologický prístup predpokladal
úzku spoluprácu s príslu�nými mediálnymi subjekt-
mi, ale aj s výskumnými agentúrami èi profesijný-
mi zdru�eniami, èo nebola jednoduchá zale�itos�.

Z VÝSKUMOV
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Legislatívne predpoklady vzniku
duálneho systému

Èeská a Slovenská Federatívna Republika
v mimoriadne krátkom èase vytvorila legislatív-
ny rámec na in�titucionalizáciu duálneho systému
vysielania. Zákonom è. 468/1991 Zb. utvorila pod-
mienky na udelenie licencií novovznikajúcim ko-
merèným spoloènostiam. Tento zákon stanovil
princípy trasformácie dovtedy �tátnych mediálnych
in�titúcií, definíciu základných pojmov v oblasti
televízneho vysielania, kompetencie na úrovni fe-
derácie a národných republík, ako aj re�im vysie-
lania reklamy a sponzoringu, teda pravidlá de¾by
reklamného �koláèa�, ktorý je pre komerèné spo-
loènosti základným predpokladom a pre verejno-
právne médiá nevyhnutným doplnkom ich finan-
covania.

Paralelne bol prijatý zákon è. 254/1991 Zb.,
ktorý jednoznaène vymedzil funkcie Slovenskej
televízie ako nezávislej národnej kultúrnej in�ti-
túcie. Treba vyzdvihnú�, �e to bol vôbec prvý zá-
kon o verejnoprávnej televízii v postkomunistic-
kých krajinách, preto�e v Èeskej republike to bolo
a� o pol roka neskôr. Z ducha zákona vyplýva, �e
v ïal�ích etapách bolo nutné pripravi� aj nové le-
gislatívne normy � �tatút Rady STV (1993), �ta-
tút Slovenskej televízie (1995) a �tatút programo-
vých pracovníkov (1996). Pritom mediálna legislatíva
v na�ich podmienkach je e�te stále v procese kry�-
talizácie a je do znaènej miery brzdou ich ïal�ie-
ho rozvoja.

V tomto smere boli in�piráciou závery 4. eu-
rópskej ministerskej konferencie o masmediálnej
politike v Prahe 7.�8. decembra 1994, kde sa pri-

jal záva�ný dokument � Akèný plán � vymedzujú-
ci stratégie na podporu médií v demokratickej spo-
loènosti. Hlavným zámerom tohto dokumentu je
podpori� plnenie �pecifických èinností a postupov
pri presadzovaní demokratickej reformy v mé-
diách, �írenie slobody médií v kontexte Európske-
ho spoloèenstva, uvedomenie si zásahov do slo-
body médií, nezávislosti a bezpeènosti �urnalistov,
a v neposlednom rade podpori� rovnos� mo�ností
v audiovizuálnom sektore. Konferencia naèrtla
základný rámec pôsobenia verejnoprávnych in�ti-
túcií, predov�etkým poskytova� fórum na verejnú
diskusiu, v ktorej je mo�né vyjadri� �iroké spek-
trum poh¾adov, teda názorovú pluralitu.

Vývoj televíznej programovej ponuky

V zhode s prebiehajúcimi civilizaènými trend-
mi najmä na európskom kontinente sa kry�talizo-
vala aj na�a mediálna scéna. V zásade mo�no cel-
kový vývoj STV rozdeli� do troch etáp, ktoré sa
vyznaèovali istými �pecifikami:

1. 1990�1992 � Rozvoj na úrovni federácie
s parciálnym podielom na celo�tátnom okruhu.

2. 1993�1994 � Nevyhnutné zabezpeèenie
fungovania 2 plnohodnotných programových ka-
nálov.

3. 1995�1997 � Reálny nástup duálneho sys-
tému vysielania.

Na týchto základných etapách mo�no demon-
�trova� aj charakter vysielania STV. Na najv�e-
obecnej�ej úrovni to najvýsti�nej�ie bada� na �truk-
túre vysielacej plochy z h¾adiska zastúpenia
jednotlivých programových typov (pozri tab. 1a,
1b).

Tabu¾ka 1a
Podiel programových typov STV v rokoch 1991�1993 (v %)

Programový typ
1990 1991 1992 1993

F-1 STV 2 F-1 STV 2 F-1 STV 2 STV 1 STV 2

informatívny 5,9 5,6 4,6 1,8 0,6 0,3 0,8 0,3

spravodajstvo 15,3 11,1 11,2 9,9 9,7 13,1 16,5 21,1

publicistika 19,5 25,7 23,8 21,6 33,0 31,1 31,0 29,9

vzdelávanie 7,0 5,8 5,4 7,7 3,9 6,2 3,7 6,6

�port 5,7 16,1 7,8 10,9 8,3 6,4 3,8 9,3

dramatika 32,8 22,0 34,7 33,1 27,1 33,9 33,0 17,9

zábava 9,7 6,1 12,2 7,0 12,7 5,2 10,1 10,9

hudba 2,9 3,6 2,5 2,7 2,6 2,0 1,8 2,6

komercia 1,1 0,6 1,9 0,8 2,1 1,8 3,1 1,3
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Treba poznamena�, �e aj klasifikaèný systém,
ktorý sa vyu�íva v STV, pre�iel v tomto období
nevyhnutným vývojom smerujúcim k aproximá-
cii s identickým systémom EBU (European Broad-
casting Union � Európska vysielacia únia), preto
mo�no z neho vytvori� jednoznaèné èasové rady
len pri niektorých typoch (niektoré sa èasom zdru-
�ili, iné rozèlenili, napr. spravodajstvo, publicisti-
ka a vzdelávanie).

Z uvedených údajov je zrejmé, �e vývoj v prog-
ramovej ponuke STV nebol ani lineárny a u� vô-
bec nie stabilizovaný. Bolo to podmienené mnohý-
mi faktormi. Väè�inou v�ak nevyplývali zo zámerov
makrodramaturgie, ale z finanèných a kapacitných
mo�ností. Disproporcie boli aj dôsledkom èastých
organizaèných zmien v programových úsekoch.

Nároky na vlastnú výrobu programu (napr.
v roku 1993 o 1/3 vy��ie oproti predchádzajúce-
mu roku) sa mohli uspokojivo splni� len nachá-
dzaním a efektívnym vyu�ívaním ïal�ích progra-
mových zdrojov a uplatòovaním zdru�ených
prostriedkov, preva�ne formou koprodukcie. Ten-
to druh výroby mierne vzrástol z pôvodných 1,7 %
v roku 1993 na 6,6 % z objemu vlastnej výroby
STV v roku 1997. Výroba na objednávku pod dra-
maturgickou supervíziou STV zaznamenala v tom-
to období opaèný trend.

Nezanedbate¾nou súèas�ou vysielania STV sú
programové cykly, príp. samostatné relácie získa-
né formou nákupu od nezávislých producentských
spoloèností na Slovensku. Ide o relácie bez akých-
ko¾vek nárokov na dokonèovacie práce. Aj podiel
tohto druhu audiovizuálnej tvorby vzrástol z 525
hodín v roku 1993 na 765 hodín v roku 1997, èo
znamená 6,9 % z celkovej vysielacej plochy.

Významnou a charakteristickou èrtou vysie-
lania v celom tomto období bol rast významu te-
levíznej publicistiky, a to vo v�etkých jej �ánro-

vých podobách � od aktuálnej publicistiky cez celý
komplex domácich a zahranièných dokumentár-
nych cyklov a� po integrované publicistické bloky.

Podiel dramatických programov domácej a za-
hraniènej proveniencie (ktoré sú v popredí divác-
keho záujmu) na vysielacej ploche mierne kolísal,
na programe STV 1 (a predtým na F-1) osciloval
okolo tretiny celkového objemu vysielania. Spolu
s publicistikou v�ak tvorí �a�isko programovej
tvorby a spravidla aj programové dominanty v jed-
notlivých dòoch.

Výraznú peèa� programovej skladbe STV 2
vtláèa celý komplex �portových prenosov, a to vo
zvý�enej miere od polovice 90. rokov. Skladba
tohto programu je u� tradiène vo¾nej�ia, preto po-
pri dlhodobo plánovaných projektoch z vrchol-
ných podujatí európskeho èi svetového významu
mo�no zaraïova� tento programový typ aj opera-
tívne, pod¾a aktuálnej �portovej ponuky. A to na-
priek tomu, �e v podmienkach duálneho systému
je nákup vysielacích práv lukratívnych podujatí
podstatne zlo�itej�í. Príkladom sú prenosy z MS
v hokeji, automobilových pretekov Formuly 1 èi
prenosy z Ligy majstrov vo futbale, ktorých vy-
sielacie práva v súèasnosti vlastní spoloènos�
Markíza.

Reálny nástup duálneho systému

V roku 1995 zaèali vysiela� dve komerèné te-
levízne spoloènosti. Prvá z nich DCTV (Danubius
Cable TV) po pomerne krátkej existencii preru�i-
la vysielanie, zatia¾ èo spoloènos� VTV (Va�a te-
levízia) vstúpila na nerozvinutý mediálny trh s vy�-
�ími ambíciami, a to najmä vzh¾adom na satelitné
�írenie signálu. U� na zaèiatku ju mohlo reálne
sledova� 22 % populácie na Slovensku. Skutoèná

Tabu¾ka 1b
Podiel programových typov STV v rokoch 1994�1997 (v %)

Programový typ
1994 1995 1996 1997

STV 1 STV 2 STV 1 STV 2 STV 1 STV 2 STV 1 STV 2

spravodajstvo 39,3 39,2 8,8 11,7 7,5 10,9 9,8 8,1

publicistika � � 32,6 34,2 36,3 33,0 36,4 37,1

�port 5,2 21,5 4,2 20,0 7,9 21,4 2,5 19,1

vzdelávanie 2,3 5,7 � � � � � �

dramatika 27,5 17,3 36,3 22,8 31,9 23,9 32,4 19,8

zábava 11,0 4,1 5,8 2,8 5,9 2,8 8,6 4,7

hudba 6,8 8,4 5,8 5,9 4,7 5,3 6,4 8,1

komercia 7,8 3,9 6,4 2,7 5,8 2,8 3,6 3,0
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sledovanos� v�ak bola podstatne ni��ia a podiel na
trhu bol bezvýznamný.

DCTV sa profilovala ako televízia rodinného
typu, ktorej hlavným programovým zámerom bolo
prinies� oddych a zábavu pre celú rodinu; v jej
programovej skladbe dominovali filmy pre deti
i dospelých. Program bol èlenený pomerne pre-
h¾adne, na prvý poh¾ad boli zrete¾ne èitate¾né jeho
èasové osi. Rozsah vysielacej plochy bol sprvoti
minimálny (cca 4 hod. denne):

19.00 Preh¾ad programov
19.05 Animovaný film, resp. seriál pre deti
19.45 Cestopisný, resp. prírodopisný film
20.05 Seriál pre dospelých
20.35 Film pre dospelých
22.10 Aktuálna, resp. záujmová publicistika
22.40 Teleshopping
22.45 Preh¾ad programov

Víkendové dni mali èiastoène odli�nú skladbu:
19.05 Dokumentárny film
20.05 Film (preva�ne slovenskej a èeskej pro-

veniencie)
21.40 Výluèný film (erotický)

Táto spoloènos� v�ak mala vypracovaný ve¾-
korysej�í projekt, ktorý z nej mal vytvori� konku-
rencieschopnú televíznu stanicu s podstatne �ir-
�ou ponukou, nestihla ho v�ak overi� v praxi:

17.00 Vysielanie pre deti
18.00 Vysielanie pre mláde�
20.00 Rodinný seriál
22.00 Film pre dospelých

Pochopite¾ne, v iných èasových pásmach bol
vyèlenený priestor aj pre iné programové typy �
zábavné programy, regionálnu publicistiku, záuj-
movú publicistiku a vo víkendových dòoch aj pás-
ma pre deti, ve¾ké zábavné programy èi erotický
film. V programovej skladbe tejto spoloènosti sa
rátalo s rovnomernou exploatáciou filmovej tvor-
by Európy a USA. Spoloènos� v súèasnosti pri-
pravuje novú koncepciu vysielania.

VTV sa prezentovala od zaèiatku univerzálnej-
�ou skladbou programu, ktorá sa svojím profilom
podobala programu verejnoprávnej televízie �
obsahovala takmer v�etky typy programov. Výraz-
ná v�ak bola orientácia na mladé publikum. Do-
kumentuje to aj vývoj podielu programových ty-
pov na celkovom vysielaní (pozri tab. 2).

Tabu¾ka 2
Podiel programových typov VTV

Programový typ 1995 1996 1997

spravodajstvo 8,9 7,7 9,2

publicistika (vrátane �portu) 34,7 30,2 29,2

programy pre deti a mláde� 13,6 15,0 14,5

dramatické programy 37,2 33,6 26,2

zábavné programy 6,2 6,2 7,3

doplnkové vysielanie (vrátane reklamy) 0,9 7,4 9,8

Uvedená typológia sa taktie� mierne odli�uje
od konvencií verejnoprávnej STV, napriek tomu
sú zrejmé priority tejto televíznej spoloènosti. Pô-
vodná vysielacia �truktúra pre�la viacerými mo-
difikáciami, ktorých cie¾om bolo spestri� vysiela-
nie a posilni� vlastnú pozíciu na trhu. K zásadnej
zmene do�lo od septembra t. r., èo mo�no chápa�
aj ako dôsledok zmien v majetkových pomeroch
spoloènosti.

Slovenská televízna spoloènos� Markíza po
predchádzajúcej úèinnej reklamnej kampani vstú-
pila na mediálny trh koncom augusta 1996 a krát-
ko na to u� koncom roka svojou sledovanos�ou
a podielom na trhu predstihla STV 1. O to sa vý-
razne prièinila jasná programová stratégia, pevná

vysielacia �truktúra, silné kapitálové krytie zo stra-
ny CME a aj efekt novosti, ktorý v na�ich pod-
mienkach zohral ve¾mi významnú úlohu.

Tento programový kanál, na rozdiel od ostat-
ných, sa prezentoval súvislým nepreru�eným vy-
sielaním poèas celého dòa. Od zaèiatku staval na
budovaní diváckych návykov cie¾ových vrstiev pub-
lika. V jeho programovej skladbe je výrazný po-
diel seriálovej tvorby, najmä z produkcie USA, ktoré
stavajú na overených a jednoduchých dramaturgic-
kých princípoch. Organickou súèas�ou vysielania
sa stala televízna publicistika orientujúca sa na ob-
èianske témy, a to práve úèinnou formou, ktorá ab-
sentuje v STV. Mana�ment spoloènosti priebe�ne
analyzuje dôsledky uplatòovaných skladobných
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princípov a vèas ich koriguje práve v záujme di-
váckej efektívnosti. Jej dominantné postavenie do-
posia¾ neohrozili ani spory okolo vlastníckych práv
spoloènosti Markíza, s. r. o.

Namiesto záveru

Tento exkurz si nekládol za cie¾ komplexne
zhodnoti� �truktúru súèasnej televíznej ponuky na
Slovensku. Tá by musela bra� do úvahy komplex-
né mo�nosti, ktoré ponúkajú káblové spoloènosti
pôsobiace na Slovensku.

Na základe �irokokoncipovaného komparatív-
neho výskumu, ktorý sme realizovali v uplynulom
roku, treba pripomenú� jedno zo základných zis-
tení: viac ako polovica respondentov tvrdí, �e si
pomerne èasto vie vybra� z ponuky slovenských
spoloèností, prièom znaèná èas� (23,9 %) uvádza,
�e väè�inou si nevedia vybra� z programovej po-
nuky. Absolútnu nespokojnos� v tomto smere vy-
slovuje len minimálna èas� publika.

Napriek istej dynamike v programovej sklad-
be viacerých spoloèností sa znaèná èas� diváckej
obce racionálne orientuje aj v prípade kumulácie

preferovaných programových typov na dvoch ale-
bo viacerých vysielacích kanáloch. Pritom 46 per-
cent uviedlo, �e sa rozhodne pre sledovanie jednej
z relácií a spo¾ahne sa, �e druhú zhliadne v reprí-
ze. Znaèná èas� priznala, �e v takom prípade sa
rozhodne pre niektorý zo zahranièných kanálov.
Takmer tretina v�ak re�pektuje �elanie ostatných
èlenov rodiny. V tejto súvislosti treba ma� na zrete-
li, �e e�te stále znaèná èas� domácností disponuje
len jedným prijímaèom a sledovanie televízneho
programu nie je výluène individuálnou zále�itos-
�ou. V skutoènosti pätina diváckej verejnosti sa roz-
hoduje pomerne �a�ko, a preto poèas sledovania èas-
to prepínajú programy.

Treba prizna�, �e napriek zjavnej dynamike
systém mediálnych in�titúcií zatia¾ nie je celkom
vyprofilovaný. Platí to pre komerèné spoloènosti,
ale aj pre verejnoprávnu STV, kde bude potrebné
dorie�i� najmä model financovania. Odpoveï na
otázku polo�enú v úvode teda v súèasnej etape
vývoja nemô�e by� jednoznaèná, treba formulo-
va� èiastkové hypotézy a postupne ich verifikova�.

PhDr. Igor Boháè

VÝVOJ DISTRIBÚCIE FILMOV NA SLOVENSKU PO ROKU 1990

Filmová tvorba prekonala od prvého nakrúte-
ného dokumentu nezvyèajný vývoj, a to nielen
v rozvíjaní technológie, spôsobu nakrúcania, fil-
mového jazyka èi umeleckého posolstva, ale aj
v spôsobe distribúcie, v rozlièných formách na
ceste k divákovi.

Pri prezentácii filmov na televíznej obrazovke
má divák vïaka satelitnému príjmu a káblovým
rozvodom mo�nos� sledova� filmy 24 hodín den-
ne a pritom, ak je majite¾om videorekordéra, si
mô�e túto ponuku ïalej spestrova�. Pri podrobnej-
�ej analýze programov dostupných televíznych sta-
níc v�ak zistíme, �e v preva�nej miere sa vysielajú
akèné filmy, crazy-komédie, prípadne kriminál-
ne a dobrodru�né filmy, science fiction a neko-
neèné rady akèných alebo iných slaboduchých ro-
dinných seriálov. E�te nepriaznivej�ia situácia je
vo videopo�ièovniach. Pod¾a údajov Národného
centra pre audiovizuálne umenie sa na celkovej
ponuke podie¾a a� 80 % titulov akèných filmov.
Taká je momentálna situácia mo�ností výberu fil-
movej produkcie v na�ich domácnostiach, i keï
pod¾a výsledkov výskumov N�Ú � NCMK,
o ktorých sme u� informovali na stránkach Otá-
zok �urnalistiky, najviac chýbajú na�im obèanom
vo vysielaní slovenských televíznych spoloèností
romanticko-dobrodru�né filmy, komédie, ale znaè-

nej skupine i umelecky nároènej�ie filmy. Posú-
denie skutoènej hodnotovej orientácie obyvate¾-
stva SR by si v�ak vy�adovalo komplexnej�í a zá-
roveò diferencovanej�í celoslovenský sociologický
výskum.

I napriek vysokej sledovanosti filmovej pro-
dukcie v domácnostiach e�te stále pretrváva zá-
ujem na�ich obèanov o náv�tevu filmových pred-
stavení v kinách. Urèite tento záujem podmieòuje
jednak aktuálnos� titulov z hollywoodskych filmo-
vých ateliérov, ale aj ich technická vizuálna i zvu-
ková dokonalos� a bezprostredná pôsobivos�.

My sa v�ak budeme venova� predov�etkým
komentovaniu �tatistických údajov o filmovej dis-
tribúcii v na�ich kinách po roku 1989. Z nich
mo�no zisti� zaujímavé informácie o zmenách
v poète filmových titulov, o poètoch kín, divákov,
o vý�ke tr�ieb èi priemernej cene vstupeniek.

Národné kinematografie
v slovenských kinách

Vzh¾adom na zní�enie dotácií rozvoja slo-
venskej kultúry mohol po roku 1989 zachráni�
filmovú distribúciu jedine komerèný princíp.
Namiesto jedinej �tátnej in�titúcie Slovenská po-



Z VÝSKUMOV  332

�ièovòa filmov prevzalo do svojich rúk rozho-
dovanie o výbere a nákupe titulov premietaných
v slovenských kinách nieko¾ko súkromných dis-
tribuèných spoloèností (napr. TATRA FILM,
SATURN, GEMINIFILM, INTERSONIC).
A tento výber bolo treba nevyhnutne podriadi�

zákonom trhu. Ak chceli distribuèné f irmy
a spolu s nimi i jednotlivé kiná prosperova�,
museli uvádza� iba atraktívne filmy, a to predo-
v�etkým americké, ktoré sa stali svetovými hit-
mi a za ktoré bol slovenský divák ochotný aj
nále�ite zaplati�.

Tabu¾ka 1

Preh¾adná tabu¾ka premiér pod¾a rokov a kín

Poèet premiér 239 253 173 151 164 150 125 132 142
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Anglicko 3 3 2 7 11 6 12 10 6
Argentína 1 - - - - - - - -
Austrália - - 1 1 2 3 - 2 1
Brazília 2 1 - - - - - - 1
Bulharsko 4 3 2 - - - - - -
SR 42 41 21 4 2 2 4 4 2
ÈR 36 17 9 9 12 12 18 6 12
Èína 6 6 2 - -
Dánsko - 1 - - 1 - - - -
Fínsko - - - - 2 - - - 2
Francúzsko 10 17 13 12 6 6 6 6 5
Grécko 1 1 - - - - - - -
Holandsko - 1 1 - - - - - -
Hongkong 3 - - 1 1 1 - - 1
India 1 - - 1 - - - - -
Írsko - - - 2 - 1 - - -
Island - - - - - - 1 - 1
Japonsko 4 4 - - - - - - -
Juhoslávia 7 4 5 - - - 1 - 1
Ju�ná Afrika - - 2 - - - - - -
Kanada 2 - 3 1 - 2 1 3 1
K¼DR 1 1 - - - - - - -
Kolumbia - - 1 - - - - - -
Kuba 1 3 - - - - - - -
Maïarsko 8 5 5 - - - - - -
NDR 5 6 - - - - - - -
NSR 6 6 - - - - - - -
Nemecko - - 9 2 4 3 2 1 -
Nórsko 1 1 - - - - - - -
Nový Zéland - - - - - - - - -
Po¾sko 10 13 8 - 1 - - - -
Rakúsko - 1 - 1 - - - - -
Rumunsko 5 3 - - - - - - -
�panielsko 6 4 6 1 - - - - -
�vajèiarsko 1 2 1 - - - - - -
�védsko 1 2 - 3 - - - - -
Taliansko 5 14 5 3 8 5 2 5 2
Tchaj-wan - 1 - - 1 - - - -
Turecko - - - - - - - - -
USA 27 69 73 108 112 109 77 94 106
Venezuela - - - - - - - - -
Vietnam 5 - - - - - - - -
Rusko 35 25 4 - - - 1 - 1
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Ako naznaèuje tabu¾ka 1, zlomová situácia
nastáva u� v roku 1990, keï oproti predo�lému
roku vzrástol poèet premiér filmov USA v na-
�ich kinách takmer trojnásobne. Premietanie slo-
venských premiér v tomto roku e�te zásluhou
projektov rozpracovaných v predchádzajúcom
období nezaznamenalo vidite¾ný pokles. Ten je
cite¾ný o rok neskôr a najmä v roku 1992 po
úplnom zmrazení èinnosti Slovenskej filmovej
tvorby. Od tohto èasu vznik nových filmových
diel podmieòujú jedine sponzorské príspevky,
koprodukcie, prípadne dotácie fondu Pro Slova-
kia. V tejto súvislosti treba spomenú� výrazne
sa profilujúcu re�ijnú tvorbu Martina �ulíka,
ocenenú na nieko¾kých svetových medzinárod-

ných filmových festivaloch. Z uvedených dôvo-
dov máme mo�nos� za posledných �es� rokov
vidie� v kinách dva a� �tyri nové pôvodné titu-
ly, ktoré, �ia¾, okrem spomínaných �ulíkových
filmov nepredstavujú väè�í prínos pre sloven-
ské filmové umenie. Naproti tomu v Èechách
predov�etkým zásluhou solventných sponzorov
sa verejnosti predstaví ka�doroène vy�e 10 fil-
mových premiér.

Z tabu¾ky 1 je evidentné, �e distribuèné spo-
loènosti a celá sie� kín, ktoré pre�ili kolaps po roku
1990, prosperujú, hoci niektoré i viac-menej �ivo-
ria, predov�etkým vïaka americkým filmom, kto-
rých poèet premiér prekraèuje v niektorých rokoch
aj 100 titulov.

Tabu¾ka 2
Percentuálne vyjadrenie poètu filmových premiér

Krajina 1989 1990 1993 1997

SR 17,6 16,2 1,2 1,4

ÈR 15,6 6,7 7,3 8,5

USA 11,3 27,3 68,3 74,7

Rusko (ZSSR) 14,6 10,0 - 0,7

Francúzsko 4,2 6,7 3,7 3,5

Taliansko 4,2 5,5 4,9 1,5

Ak napríklad vyèíslime premiéry najpoèet-
nej�ie zastúpených kinematografií v percentách
(tab. 2), zistíme, �e kým v roku 1989 predsta-
vovali premiéry slovenských filmov 17,6 %
z celkového poètu nových filmov uvádzaných
v kinách, èeské a podobne i sovietske premiéry
okolo 15 % a poèet nových amerických titulov
iba 11,3 %, v nasledujúcom roku bola situácia
podstatne iná, preto�e poèet nových amerických
f ilmov premietaných v slovenských kinách
predstavoval viac ako jednu �tvrtinu a v uply-
nulom roku a� tri �tvrtiny z celkového poètu
premiér. Tabu¾ka 2 teda uvádza percentuálne naj-
významnej�ie zastúpenie národných kinemato-
grafií v tzv. prelomových rokoch transformácie
na�ej spoloènosti, a to v roku ne�nej revolúcie,
v nasledujúcom roku, v prvom roku slovenskej
�tátnosti a v uplynulom roku. Je takmer para-
doxné, �e v roku 1993, keï sa Slovenská repub-
lika usilovala èo najviac zvidite¾ni� samostatnou
�tátnos�ou, na�e kiná uviedli a� 112 nových ti-
tulov, teda doposia¾ najviac f ilmových premiér
z produkcie USA, èo predstavovalo vy�e 68 %
z celkového poètu premiér.

Spojené nádoby distribuènej filmovej
ponuky a tr�ieb

Tabu¾ka 3 poskytuje ïal�ie nie ve¾mi povzbu-
divé údaje. V�etky polo�ky v nej uvedené, t. j.
poèet filmových premiér, divákov, kín, priemerné
vstupné za jeden lístok i tr�by v miliónoch slo-
venských korún spolu súvisia, resp. sú vzájomne
podmienené.

Zní�enie dotácií na nákup filmov logicky ovplyv-
nilo prudký pokles premiér v roku 1991. Nástu-
pom distribuèných spoloèností na trh sa situácia
v roku 1992 stabilizovala a viac-menej kolí�e pre-
dov�etkým pod¾a mo�ností nákupu amerických
filmov.

V istom zmysle slova sa ustálil poèet divákov
po znaènom poklese v roku 1991. Po vzniku samo-
statnej Slovenskej republiky v�ak u� ka�doroène
nezadr�ate¾ne klesá poèet náv�tevníkov kín, ktorý
v porovnaní s rokom 1990 zaznamenal vlani viac
ako trojnásobný pokles, a to z takmer 14 milió-
nov divákov na 4 milióny. Èoraz men�í záujem
publika o náv�tevu kín vyvolal reakciu zni�ova-
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Tabu¾ka 3
Filmová distribúcia v rokoch1990�1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Poèet premiér 253 173 151 164 150 125 132 142

Poèet divákov
(v miliónoch)

13,9 8,4 11,9 9,0 6,4 5,7 4,9 4,0

Poèet kín 703 671 526 456 430 326 334 296

Priemerné vstupné
(1 lístok) v Sk

7,21 9,21 12,4 18,6 21,12 26,96 31,77 39,41

Tr�by v korunách
(v miliónoch Sk

99,6 77,4 151,3 168,0 140,4 150,1 154,5 159,3

nia poètu kín, ktorých prevádzku nedokázali udr-
�a� ani komerène prí�a�livé americké filmy. A tak
ich poèet klesol zo 703 v roku 1989 viac ako dvoj-
násobne a� na necelých 300 v uplynulom roku.
Len�e aj tie kiná, ktorým sa zatia¾ darí udr�a� ren-
tabilitu a zisk, sú ustaviène pod tlakom zabezpe-
èovania tr�ieb. V roku 1992 mo�no hovori� o ur-
èitej konjunktúre filmovej distribúcie, keï pri
uvedení 151 filmových premiér (z toho 108 ame-
rických filmov) a priemernej cene 12,4 Sk za je-
den lístok sa podarilo dosiahnu� tr�by a� 151,3
milióna Sk (tab. 3). Tie sa e�te zvý�ili v prvom
roku slovenskej �tátnosti pri zvý�ení distribuènej
ponuky (161 premiér, z toho a� 112 amerických),
ale v ïal�ích rokoch sa tr�by v podstate nemenili,
preto�e ani vlani nepresiahli 160 miliónov Sk. To
pri narastajúcej inflácii je pová�livý stav, varujúci
pred kolapsom distribuèných spoloèností. Treba
si uvedomi�, �e èo i len mierne zvy�ovanie tr�ieb
sa dosahuje výrazným zvy�ovaním ceny za jeden
lístok, ktorá sa v roku 1997 priblí�ila k priemer-
nej vý�ke 40 Sk. Pritom je v�eobecne známe, �e
ceny za lístky filmových hitov, akými boli napr.
Evita alebo Titanic, sa pohybovali okolo 70 Sk.
Z tabu¾ky 3 je zrejmé, �e pri porovnávaní údajov
uvedených polo�iek medzi rokmi 1990 a� 1997
práve priemerná cena lístka zaznamenala najväè�í
rozdiel, teda, �e sa zvý�ila viac ako pä�násobne.
Takéto zvý�enie je viac-menej porovnate¾né so zvý-
�ením cien základných potravín. Len�e základné
potraviny sú nevyhnutnou �ivotnou potrebou, èo
nemo�no poveda� o náv�teve filmového predsta-
venia, ktoré síce patrí do sféry saturácie spoloèen-
sko-kultúrnych potrieb èloveka, ale z h¾adiska za-
bezpeèenia ekonomického chodu domácnosti ho
mo�no vylúèi� a uspokojovanie vlastných kultúr-
no-relaxaèných potrieb obmedzi� na ponuku vy-

sielania televíznych alebo satelitných staníc èi na
ponuku videopo�ièovní. To je ïal�í z argumentov,
ktorý ohrozuje náv�tevnos� slovenských kín.

V�etky komentované údaje významne vypo-
vedajú o vývoji filmovej distribúcie v na�ich ki-
nách v období po roku 1989.

Pri sumarizovaní uvedených skutoèností tre-
ba kon�tatova�, �e budúcnos� �írenia filmového
umenia v Slovenskej republike je v súèasnosti
znaène neistá. Na jednej strane nie sú prostriedky
na vlastnú národnú filmovú tvorbu a z komer-
èných dôvodov sa zo zahranièia, takmer výluène
z USA, nakupujú divácky najúspe�nej�ie a finan-
ène najzaujímavej�ie filmy. I napriek tomu sa vý-
razne prejavuje tendencia zni�ovania poètu kín
a divákov. V úsilí zachráni� tr�by sa pri men�om
poète divákov zákonite musí zvy�ova� vstupné.
Práve tento fakt ohrozuje celú filmovú distribúciu.
Èoraz menej obèanov si bude môc� dovoli� zaplati�
vysoké vstupné, preto sa mô�e sta�, �e filmové pred-
stavenia budú prístupné len solventnej�ej skupine
¾udí. Z kín sa vytratilo skutoèné filmové umenie,
ktoré by sa v momentálnej ekonomickej situácii ne-
u�ivilo, a jeho existencia je odkázaná na star�ie osved-
èené tituly premietané vo filmových kluboch.

Film ako najob¾úbenej�í a najpôsobivej�í druh
umenia podstatným spôsobom ovplyvòuje estetic-
ký vkus, kultúrne potreby, hierarchiu hodnôt èlo-
veka i kvalitu medzi¾udských vz�ahov. Preto v úsilí
posilòova� kultúrnos� národa sa nová vláda a oso-
bitne ministerstvo kultúry bude musie� zaobera�
aj ve¾mi vá�nou otázkou pôvodnej filmovej tvor-
by a nevyhnutnými opatreniami v mechanizme
fungovania filmovej distribuènej siete i so zrete-
¾om na obsah jej ponuky.

PhDr. ¼ubor Hallon, CSc.
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VOLEBNÝ PRIESKUM 1998 � VYU�ITÁ �ANCA

V histórii Národného centra mediálnej komu-
nikácie (predtým Novinársky �tudijný ústav) bola
organizácia volebného prieskumu pri vo¾bách do
NR SR v dòoch 25. a 26. septembra 1998 prvou
úlohou podobného typu. Prípravu a realizáciu
výskumu navy�e komplikoval minimálny èasový
priestor i prekrývanie sa s inými úlohami In�titú-
tu pre výskum verejnej mienky NCMK, ktorý bol
gestorom rie�enia tohto ojedinelého projektu. Jeho
zvládnutie bolo reálne len za predpokladu vyu�i-
tia celej personálnej a technickej kapacity NCMK.

Volebný prieskum sa realizoval na vzorke
s rozsahom vy�e 8 500 respondentov, za spolu-
práce 306 anketárov IVVM NCMK, na 306 zber-
ných miestach (pred volebnými miestnos�ami),
pod¾a starostlivo pripraveného projektu, v ktorom
boli do detailov rozpracované v�etky metodické
a organizaèné úlohy týkajúce sa zberu údajov v te-
réne (pou�ila sa anketa rozdávaná anketármi), za-
bezpeèenia spo¾ahlivosti a reprezentatívnosti em-
pirických údajov, prenosu údajov do IVVM a ich
spracovania. K dispozícii bolo � na ilustráciu ná-

roènosti projektu � 22 telefónnych liniek, 8 poèí-
taèov na záznam údajov a 3 poèítaèe na paralelné
spracovanie výsledkov. Súèas�ou prípravy projek-
tu bola dôkladná príprava personálu zabezpeèujú-
ceho prenos a záznam údajov, príprava anketárskej
siete i jej nevyhnutné doplnenie v niektorých lo-
kalitách. Prípravné práce vyvrcholili deò pred vo¾-
bami overením komplexnej metodiky i technické-
ho zabezpeèenia akcie.

Pozornos�, akú sme venovali príprave priesku-
mu, bola motivovaná oèakávaniami spätými s tým-
to typom výskumu. V�eobecne je známe, �e úspe�-
né výsledky prieskumu (kritériá: urèenie ví�azného
politického subjektu i urèenie budúcich parlament-
ných strán, urèenie poradia subjektov, priblí�enie
sa výsledkov prieskumu k výsledkom volieb) sú
tým najpresvedèivej�ím ukazovate¾om kvality
a dôveryhodnosti pracoviska, osobitne jeho anke-
társkej siete.

Výsledky volebného prieskumu uvádzame
v nasledujúcej tabu¾ke spoloène s výsledkami
volieb do NR SR:

Politický subjekt NCMK Vo¾by Odchýlka
  1 Hnutie za demokratické Slovensko 25,7 27,0 1,3
  2 Maïarské ¾udové hnutie za zmierenie a prosperitu 0,3 0,19 0,11
  3  Národná alternatíva Slovenska 0,1 0,09 0,01
  4  Strana maïarskej koalície 6,3 9,12 2,82
  5  Na�e Slovensko 0,9 0,48 0,42
  6  Béèko � Revoluèná robotnícka strana 0,2 0,13 0,07
  7  Strana obèianskeho porozumenia 9,3 8,01 1,29
  8  Slovenská demokratická koalícia 24,8 26,33 1,53
  9  Slovenská národná strana 10,0 9,07 0,93
10  Nezávislá iniciatíva Slovenskej republiky 0,3 0,18 0,12
11  Slovenská ¾udová strana 0,5 0,27 0,23
12  Hnutie tretej cesty 0,2 0,07 0,13
13  Strana demokratickej ¾avice 16,3 14,66 1,64
14  Komunistická strana Slovenska 3,0 2,79 0,21
15  Jednotná strana pracujúcich Slovenska 0,1 0,1 0,00
16  Zdru�enie robotníkov Slovenska 1,9 1,3 0,6
17  Strana  národnej jednoty 0,1 0,13 0,03

Výsledky volieb v tabu¾ke sú uvádzané s pres-
nos�ou na dve desatinné miesta (oficiálne zverej-
nené výsledky volieb), definitívne výsledky prie-
skumu s presnos�ou na jedno desatinné miesto
(výstup z poèítaèa realizovaný u� o 14,30 hod.
v druhý deò volieb, teda pol hodiny po uzavretí
volebných miestností a �tvr� hodiny po prijatí po-
sledných telefonických hovorov s údajmi ankiet).

Prieskum NCMK úspe�ne naplnil väè�inu
z po�adovaných kritérií na kvalitu výsledkov:

správne urèenie ví�azného subjektu, urèenie sub-
jektov spåòajúcich podmienku na vstup do parla-
mentu i minimálnos� odchýlky výsledkov priesku-
mu od výsledkov volieb. V prípade parlamentných
strán je priemerná odchýlka 1,58 percenta, v prí-
pade v�etkých strán je priemerná odchýlka 0,67
percenta. Na porovnanie informácia z Lidových
novin (23. júna 1998), v ktorej je komentovaná
èinnos� agentúr výskumu verejnej mienky pri par-
lamentných vo¾bách v Èeskej republike pri posled-
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ných vo¾bách: �Zatia¾ èo volebné odhady rakúskej
agentúry IFES vysielané na Èeskej televízii po celé
sobotòaj�ie odpoludnie sa lí�ili v priemere o 1,7
percenta, odhady spoloènosti Sofres-Factum sa od
skutoènosti vzïa¾ovali o plné 3 percentá.�

Najväè�ia odchýlka ná�ho prieskumu od vý-
sledkov volieb bola zaznamenaná v prípade Stra-
ny maïarskej koalície (2,8 percenta), èo bolo zrej-
me spôsobené ni��ou mierou ochoty obèanov
maïarskej národnosti zapoji� sa do ankety.

Výsledky volebného prieskumu budú e�te
predmetom ïal�ích analýz. V struènej informácii
sme chceli poukáza� len na základné fakty vypo-
vedajúce o tom, �e NCMK �ancu po prvýkrát re-
alizova� volebný prieskum vyu�ilo a zaradilo sa
tak medzi pracoviská schopné uskutoèni� metodic-
ky a organizaène najnároènej�ie typy výskumných
úloh.

PhDr. ¼udovít �rámek, CSc.

Z NAJNOV�ÍCH VÝSLEDKOV SOCIOLOGICKÉHO VÝSKUMU

In�titút pre výskum verejnej mienky NCMK, 30. 10. � 8. 11. 1998 (ve¾kos� vzorky 781 responden-
tov z 12 okresov ju�ného Slovenska, kvótový výber, základná populácia � osoby 18-roèné a star�ie,
metóda zberu údajov: �tandardizovaný rozhovor sie�ou anketárov In�titútu pre výskum verejnej mienky).

Úèas� SMK vo vláde SR (v %)

Aký je Vá� názor na úèas� Strany maïarskej koalície vo vláde SR?

Slováci Maïari Celý súbor

som za úèas� SMK vo vláde SR 29,8 91,0 58,0

nie som za úèas� SMK vo vláde SR 42,5 0,8 23,3

neviem posúdi� 27,6 8,1 18,8

Vzájomné vz�ahy Slovákov a Maïarov (v %)

Aké sú pod¾a Va�ej mienky vzájomné vz�ahy Slovákov a Maïarov vo Va�om okolí, vo
Va�ej obci?

Slováci Maïari Celý súbor

1995 1998 1995 1998 1998

ve¾mi dobré 21,2 28,9 31,4 40,4 34,1

skôr dobré ako zlé 58,7 52,3 61,6 51,7 52,0

skôr zlé ako dobré 7,3 5,0 4,9 4,0 4,5

ve¾mi zlé 0,8 1,2 0,5 0,3 0,8

neviem posúdi� 11,8 12,6 1,7 3,7 8,6


