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FORMÁTOVANIE SLOVENSKÝCH KOMERČNÝCH RÁDIÍ 

Renáta CENKOVÁ 

Abstrakt 

Vznik komerčných médií na Slovensku si vyžiadal nové prístupy k programovému i marketingovému dis-
kurzu. Programová štruktúra rádií tvorená intuitívne a empiricky ustupuje. Nahradil ju masívny nástup 
marketingových aktivít. Formátovanie sa opiera o tzv. mapu publika, výber piesní o call-outy a AMT testy. 
Výsledný úspech či neúspech rádií sa v prevažnej miere odvíja od prieskumov počúvanosti. Snaha zvýšiť 
pravdepodobnosť úspechu na trhu sa orientuje na kvantitatívne prieskumy počúvanosti, stagnuje však de-
finícia kvalitatívneho segmentu, čo má často za následok stratu kvality mediálneho produktu. 
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Po roku 2000 sme na Slovensku svedkami masívneho nástupu marketingových aktivít aj 

do oblasti komerčných rádií. Teória marketingovej stratégie prináša systematické poznatky 
a postupy, vďaka ktorým je možné zvýšiť pravdepodobnosť úspechu na trhu a dosiahnuť 
konkurenčnú výhodu. Odborníci vytvorili sústavu marketingových nástrojov, označovanú 
aj ako marketingový mix, t. j. súbor kontrolovaných marketingových premenných, ktoré 
organizácia spája do určitého celku za účelom želanej reakcie cieľového trhu. Podľa Kotlera 
a Armstronga je marketingový mix „súbor taktických marketingových nástrojov – výrobko-
vej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, ktoré firme umožňujú upraviť ponuku 
podľa želaní zákazníkov na cieľovom trhu.“ (Kotler – Armstrong, 2004, s. 105) Marketingo-
vý mix pozná odborná literatúra aj ako sústavu „4P“ – product (produkt), price (cena), pro-
motion (marketingová komunikácia) a place (distribúcia). 

Promotion (marketingová komunikácia) sa rovnako označuje termínmi propagácia, mar-
ketingový komunikačný mix. Ide o dôležitú súčasť moderného marketingu, ktorého cieľom 
je komunikovať s výrobcami, distribútormi a predovšetkým so zákazníkmi. Účel týchto ak-
tivít smeruje k lepšej vzájomnej informovanosti, k dosiahnutiu väčšej spokojnosti zákazní-
kov a k utvoreniu pevnejších a dlhodobejších vzťahov s výrobcami a distribútormi. Súčasťou 
komunikačného mixu sú nástroje: 
– Reklama (advertising) – platená forma neosobnej prezentácie produktu. 
– Podpora predaja (sales promotion) – predstavuje krátkodobé podnety na zvyšovanie ná-

kupu alebo predaja produktu. Obsahuje širokú paletu nástrojov, metód a techník. Výber 
jednotlivých metód ako kupóny, zľavy, zvýhodnené balenia, či prémie za kúpené množ-
stvo závisí od dôkladnej analýzy cieľovej skupiny, jej potrieb a predpokladaných reakcií. 
Z necenových stimulov sa za najúčinnejší prostriedok sales promotion považuje rozdá-
vanie vzoriek, čiže sampling. 

– Vzťahy s verejnosťou (public relations, PR) – znamená vytváranie dobrých vzťahov 
k verejnosti prostredníctvom udržiavania priaznivej publicity, dementovaním, resp. od-
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vracaním nepríjemných, firme škodiacich príhod, historiek, udalostí. Medzi nástroje PR, 
ktoré budujú dobrú povesť firmy, patrí napr. finančné prispievanie na verejnoprospešné 
aktivity. (Štefko, 1997, s. 35) 

– Osobný predaj (personal selling) – je proces podpory a presviedčania perspektívnych 
zákazníkov prostredníctvom ústnej prezentácie tovaru s cieľom predaja. Je to personálna 
forma komunikácie, kde sa osobným kontaktom vytvára priama spätná väzba a zároveň 
flexibilnosť získavania informácií. Dôležitosť postavenia osobného predaja zvýrazňuje 
skutočnosť, že patrí k najdrahším nástrojom. Najčastejšie zahŕňa obchodné návštevy zá-
kazníkov, predaj na organizovaných podujatiach, výstavách, telefonickú ponuku, ob-
chodné rokovania vedenia firmy a pod. 
Priamy marketing (direct marketing) predstavuje interaktívny komunikačný systém 

s vopred vybranými zákazníkmi s cieľom získať ich okamžitú reakciu a pestovať s nimi dl-
hodobý vzťah. Využíva telefón, poštu, fax, e-mail, internet a ďalšie nástroje, ktoré umožňu-
jú priamu komunikáciu. (Kotler – Armstrong, 2004, s. 630 – 631) 

 
Vznik komerčných rozhlasových staníc si vyžiadal nové prístupy k programovému 

i marketingovému diskurzu. Prvé porevolučné roky síce prinášali rôzne programy, ktorých 
tvorba vychádzala jednak z histórie programingu (načasovanie, rešpektovanie prime time, 
informovanosť a pod.) a jednak z kritéria zábavnosti, ich programová skladba však bola viac 
intuitívna a empirická. V súčasnosti môžeme čoraz častejšie sledovať synergiu programové-
ho a marketingového prístupu. Jednotlivé mediálne komunikáty začali napodobňovať a ab-
sorbovať úspešné techniky, prostriedky a stratégie reklamných komunikátov. Moderátorský 
prejav, živé diskusie, rozhovory, spravodajstvo, publicistika ustupujú a sú nahrádzané ste-
reotypným playlistom, masívnou reklamou a vlastným promom rádií. Podobne ako v re-
klame, aj v programovaní sa presadzujú prieskumy a testovacie techniky. 

Najmarkatnejším výsledkom testovania trhu rozhlasových poslucháčov je formátovanie. 
Formát je viacvýznamový termín. „Začal sa používať pri profilovaní komerčných rozhlaso-
vých staníc smerom k zosilneniu podielu vysielania istého druhu populárnej hudby.“ (Gre-
gová – Rusnák – Sabol, 2004, s. 46) Formát zo stanice vytvára komplexný rozhlasový pro-
dukt s detailne prepracovanou programovou štruktúrou a vlastnou cieľovou skupinou. Je to 
imidž stanice, ktorý pri dlhodobejšom pôsobení vstupuje do povedomia poslucháčov. (Mar-
šík, 1995, s. 28) 

Slovenský rozhlasový trh je rozdelený na jednotlivé segmenty recipientov, ktoré zo-
hľadňujú hlavne rod, vek, štýl hudby a nákupné správanie. Chýbajú ale rádiá, ktoré by sa 
venovali špecializovaným skupinám obyvateľstva a ich životnému štýlu (hudobné, slovesné 
žánre, záujmy, návyky a pod.). Absentujú tzv. News alebo Talk formáty (ktoré sú veľmi ob-
ľúbené napr. v USA), preto možno skonštatovať, že podiel hudobnej zložky slovenských 
komerčných rádií je oproti hovorenému slovu jednoznačne omnoho vyšší (napr. Keith, 
2000, s. 76). 
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Podstatou formátovania éteru je vypracovanie mapping study.1 Ide o podrobný špeciali-
zovaný prieskum trhu, snažiaci sa o zasiahnutie čo najväčšej časti cieľového publika. Popu-
láciu danej krajiny zachytáva podľa jej hudobných preferencií. Na základe zisteného potom 
obyvateľstvo rozdelí do ďalších skupín podľa ich hudobných preferencií – tzv. clusterov.2 
Takto získané skupiny vykazujú isté spoločné sociodemografické znaky. Poznatky z map-
ping study sa zameriavajú na pozície jednotlivých rozhlasových staníc, zisťujú ich zamera-
nie voči cieľovým skupinám a snažia sa odhaliť voľné miesto na trhu, ktoré následne zapl-
nia.  

Formátovanie do slovenského komerčného éteru ako prvé prinieslo Rádio Expres, ktoré 
začalo vysielať 31. 12. 1999. V počiatkoch malo charakter dopravného rádia s výraznou do-
minanciou motoristických relácií. V roku 2001 prikročilo k doformátovaniu stanice, ktoré 
mu dalo podobu, ktorú poznáme dodnes. Z hľadiska rozhlasových formátov ho možno zara-
diť k tzv. hudobným formátom AC (Adult Contemporary). Formát má množstvo subformá-
tov – Hot AC, Soft AC, Spectrum AC, Lite AC a The Mix (Keith, 2000, s. 75). Vedenie rádia 
bližšie špecifikuje, že ide o tzv. Hot AC formát, teda rozhlasový formát, založený predovšet-
kým na hitovej hudbe a programovej štruktúre, ktoré stanici umožnili definitívne sa presa-
diť na reklamnom trhu a priniesli komerčný úspech. 

FUN Rádio je najstarším súkromným rádiom na Slovensku. Začalo vysielať 10. júna 1990 
a tým prejudikovalo vznik súkromného rozhlasového vysielania. Spočiatku bolo len lokál-
nym bratislavským rádiom, ktoré založila skupina „revolučných študentov“. V súčasnosti 
môžeme hovoriť o EHR (European Hit Radio) formáte, v rámci ktorého splývajú americký 
formát CHR (Contemporary Hit Radio) a formát Hot AC (Adult Contemporary), vyznačujú-
ci sa hranosťou najväčších noviniek. (Doktor, 2006, s. 44) 

Minuloročnou formátovou novinkou je Rádio Jemné Melódie. Vysiela od od 8. 5. 2006. 
Hlási sa k formátu Soft AC (Adult Contemporary). Vysiela staršie pop skladby, novinky za-
raďuje do vysielania až s oneskorením. Dôležité je ale upozorniť, že skladby majú výlučne 
charakter „soft“, sú teda príjemné a „jemné“, presne ako to prezentuje značka rádia. Formát 
priniesol počúvanie oddychovej hudby, ktorá poslucháča „nevyrušuje“ pri akýchkoľvek 
iných činnostiach. „V našom playliste nenájdete ani jednu skladbu, ktorá by neprešla hu-
dobným testingom. Každá skladba je overená a ľudia v cieľovej skupine ju majú radi.“ (Pre-
zentácia – Jemné Melódie. 2006, CD-ROM) Prevláda asociatívne a predovšetkým kulisové 
počúvanie, čo znamená, že poslucháč je zmyslovo málo „prítomný“ a z tohto formátu sa 
takmer nič nedozvie. Najčastejšie zaznievajú informácie o počasí a pesničkách, ktoré sa hrali 
alebo budú hrať.  

Od začiatku júna 2007 zasiahlo formátovanie aj Rádio Okey, v októbri začalo kampaň 
s výraznou orientáciou na Pop a Rock. Angloamerická literatúra označuje tento formát ter-
mínom AOR/Modern (Album-Oriented Rock/Modern). Takéto stanice sa orientujú na ži-
votný štýl a spôsob myslenia svojich poslucháčov. (Keith, 2000, s. 80) 

 
                                                           

1  Mapping study – mapa publika. 
2 Clusterová analýza – štatistická technika, ktorá jednotlivcov spája do skupín na základe spoločných 

charakteristík. 
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DÔSLEDKY FORMÁTOVANIA 

Vďaka formátovaniu slovenských staníc síce recipient presne vie, čo môže od rádia oča-
kávať, zároveň sa ale stáva pasívnym prijímateľom akéhokoľvek druhu informácie (hudob-
nej, zábavnej, spravodajskej, publicistickej, dopravnej, reklamnej). Pôvodná predispozícia 
rozhlasu ponechať recipientovi pocit aspoň zdanlivého spolupodieľania sa na tvorbe živého 
vysielania (napr. výberom pesničky) je minulosťou. Formátu podliehajú všetky programové 
zložky. Opiera sa o základné prieskumy – už spomínanú mapping study, pravidelné call-
outy3 a AMT testy.4 (Černegová – Mazág, 2007, s. 42 – 43) Vo všetkých prípadoch ide 
o kvantitatívne prieskumy. Prvý typ slúži na zadefinovanie formátu, posledné dva typy sa 
uskutočňujú podľa interných potrieb rádií, často aj niekoľkokrát ročne a sčasti vykazujú 
známky kvalitatívnych prieskumov. Poslucháči majú síce možnosť výberu, ale iba zo súboru 
piesní, ktoré im ponúkne rádio. Denný playlist je v rádiách vytvorený tak, že voľba inej 
pesničky je už vopred odstránená. Prieskumy odpovedajú hudobným dramaturgom na tri 
základné otázky: „Čo hrať, ako často hrať a kedy hrať.“ (Keith, 2000, s. 106) Vygenerujú 
pesničky s tzv. vysokou afinitou.5 Neodladiteľné piesne sa stávajú základným stavebným 
pilierom každého playlistu. Dobre nastavené interné prieskumy znamenajú pre rádiá kon-
kurenčnú výhodu, práve preto nezverejňujú ich parametre. A tu sa vynára niekoľko otázok. 
Sú prieskumy transparentné? Zabezpečujú reprezentatívnosť vzorky cieľovej skupiny? Je 
pesnička hitom sama o sebe, alebo z nej hit vyrobí samotné rádio tým, že ju často nasadzuje? 

V rozhlasovej praxi sú pesničky kategorizované podľa rôznych kritérií. Najvýznamnej-
ším je hitovosť. Vďaka tomu možno rozoznávať tzv. A-, B-, C-, prípadne D-rotácie. Zarade-
nie pesničky do kategórie znamená, koľkokrát v priebehu dňa sa v éteri hrá. Čím väčší hit, 
tým vyššia rotácia. Pesnička v A-rotácii je hraná aj štyri-päťkrát denne. Hit, ktorý po istom 
období nemá potenciál ďalej rásť a stagnuje, je faktorom vyhorenia, čo signalizuje jeho pre-
radenie do nižšej rotačnej kategórie. (Černegová – Mazág, 2007, s. 43) Ďalším kritériom mô-
že byť napríklad tempo pesničky, rod speváka, ale i dĺžka piesne. (Keith, 2000, s. 104) Prie-
merná dĺžka songov hraných v rádiách sú tri minúty a tridsať sekúnd, len výnimočne sa 
hrajú dlhšie, prípadne sa skracujú.  

Hitovosť znamená aj obohranosť. Počítajme s tým, že moderátorské vstupy sú v súčas-
nosti minimalizované a navyše moderátori rozprávajú často do tzv. intra a outra pesničky, 
len málokedy do hudobného podkladu. Čas určený hudbe odoberajú reklamné bloky;6 do-
pravný servis s dĺžkou maximálne 90 sekúnd, priemerne dvakrát do hodiny; správy (štan-
dardné komerčné správy trvajú asi 3 minúty, s výnimkou hlavných spravodajských blokov 
/napr. Jenča, 2004, s. 37/); prípadne tzv. príspevky a reportáže s trvaním do dvoch minút. 

                                                           
3 Call-outy – telefonické prieskumy, pri ktorých sa potenciálnej cieľovej skupine v telefóne púšťajú ukážky 

z pesničiek. 
4 AMT – Auditorium Music Test – testy, pri ktorých je potencionálna cieľová skupina v miestnosti a rozhoduje 

o budúcich hitových pesničkách. 
5 Afinita – určitý stupeň príbuznosti, vzájomného vzťahu medzi poslucháčom a pesničkou. 
6 § 37 Zákona č. 308 zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii presne stanovuje aj časový podiel reklamy 

vo vysielaní. „Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa 
s licenciou nesmie presiahnuť 20 % denného vysielacieho času.“ 
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Sekundy, resp. minúty sa v prospech hovoreného slova získavajú aj zvukovou grafikou, 
napr. hudobno-slovnými predelmi, jinglami, zvučkami a pod. V prípade, ak sa v hodine ne-
nachádza hlavná spravodajská relácia, dôjdeme k záveru, že hovorené slovo zaberá priemer-
ne 16 minút, pričom počas sviatkov a víkendov je slovo eliminované ešte výraznejšie. 
V štandardnom dennom vysielaní je teda hudbe určených asi 44 minút, čo predstavuje 12 až 
14 skladieb. Vo väčšine rádií je čas medzi 22:00 – 06:00 časom vyplneným výlučne pesnič-
kami. Vtedy zaznie približne 130 piesní. Podľa tejto schémy rádiá denne odohrajú asi 320 – 
350 piesní. Playlisty jednotlivých rádií sú tvorené sadou pesničiek, ktoré sa postupne ob-
mieňajú (čas obmeny je individuálny: jeden, dva mesiace, štvrťrok). V jednej sade sa v prí-
pade Rádia Expres nachádza 400 – 600 piesní, v Rádiu Jemné Melódie 700 a napr. v Rádiu 
Viva 1100 piesní.7 Malý interval možností výberu, vysoká frekvencia tých istých pesničiek 
kopíruje reklamnú techniku – vysokú frekvenciu mediálneho posolstva a môže podobne ako 
pri reklame spôsobiť, že denný odposluch po niekoľkých dňoch, možno hodinách stagnuje 
a reálne zaznamená aj odliv poslucháčov. 

Výber pesničiek a tvorba playlistov zostáva výlučne v réžii hudobných dramaturgov, 
ktorí sa starajú aj o presný timing jednotlivých pesničiek, zaraďovaných do vysielania podľa 
vopred predpísaných kľúčov. Možnosť nechať si zahrať pesničku podľa vlastného výberu je 
minulosťou, poslucháči tancujú presne tak, ako rádiá pískajú. „Masové médiá nie sú tie mé-
diá, ktoré sú vnímané masami, ale tie, ktoré ľudí v masy premenujú.“ (Blažek, 1995, s. 19) 
Médiá ako sociálne inštitúcie svojmu okoliu nebadane vnucujú istú komunikačnú situáciu. 
Brániť sa niečomu podobnému môžeme len ak vieme, že to na nás „útočí“. Otázkou ale zos-
táva, ako sa brániť. Možnosť výberu medzi komerčnými rozhlasovými stanicami síce existu-
je, ale líšia sa len v štýle hudby. 

Výsledky komerčného úspechu či neúspechu rádií monitoruje ďalší druh prieskumov, 
prieskumy počúvanosti, ktoré majú tiež kvantitatívnu povahu. Najčastejšie sú uvádzané 
v percentách voči všeobecnej počúvanosti v oblasti pôsobenia konkrétnej stanice. Na Slo-
vensku ich od roku 1997 uskutočňuje agentúra Median SK, s. r. o., Prieskum je známy pod 
skratkou MML-TGI, čo znamená Market & Media & Lifestyle – TGI. Metodológia, ktorú 
využíva, skúma štyri hlavné tematické okruhy: osobné údaje, médiá, spotrebné správanie 
a životný štýl. 

„Dáta sú získavané z jedného zdroja. V praxi to znamená, že informácie o 200 kategóriách výrobkov a slu-
žieb (vrátane informácií o finančných a bankových službách), o 250 médiách (tlač, rozhlas, televízia), ži-
votnom štýle a sociodemografii, pochádzajú od rovnakého respondenta.“ (Prieskum MML-TGI. Základné 
výsledky za 1. vlnu 2006) 

Prieskum je kontinuálny, donedávna s výstupom dát trikrát ročne. Časť „médiá“ sa vypĺ-
ňa tzv. metódou face-to-face interview, pri ktorej sa výskumník približne 6 000 responden-
tov vo veku 14 – 79 rokov osobne pýta na počúvanie rozhlasu a odpovede si presne zazna-
menáva. Zväčša je sledovaný odposluch v parametri „počúval včera“, ktorý vyjadruje počet 
osôb (najčastejšie v tisícoch), ktorí počúvali danú rozhlasovú stanicu v priebehu posledných 
24 hodín. (Hankusová, 2006, s. 27)  

                                                           
7 Osobné rozhovory s hudobnými redaktormi. 
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Od januára 2007 zvýšil Median SK, s. r. o. veľkosť vzorky o 33 %, čo znamená garanto-
vaných osem tisíc rozhovorov za rok v rámci realizácie projektu MML-TGI. Cieľom navý-
šenia je presnejšia analýza cieľových skupín, prínos väčšej dynamiky do zverejňovania prie-
skumu a možnosť porovnať výsledky s inými krajinami v rovnakých časových úsekoch. 
Rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu je aj v tom, že spoločnosť zvýšila počet výstupov 
z tri- na štyrikrát ročne. Vyššia periodicita zverejňovania výsledkov môže médiám zabezpe-
čiť objektívnejšie výsledky hodnotenia ich úspešnosti a lepšie poznanie cieľových skupín. 
(Černegová, 2007, s. 39) MML-TGI však prioritne slúži ako nástroj pri predaji rozhlasovej 
reklamy a na plánovanie rozhlasových kampaní. Nie je prieskumom, ktorý by bolo možné 
použiť na účely programingu staníc. Funguje síce ako spätná väzba programových rozhod-
nutí a ich úspechu, avšak bez možnosti hlbšej analýzy cieľových skupín. Analyzuje predo-
všetkým daný stav na trhu a umožňuje plánovať reklamu, vyhodnocovať jej cenu, ale neslúži 
ako nástroj pri tvorbe programu či formátu (Černegová – Mazág, 2007, s. 42). V rozhlasovej 
i reklamnej praxi je všetko podriadené výsledkom počúvanosti, na základe ktorých sa do 
rádií získavajú reklamní klienti, tvoriaci najpodstatnejšiu časť príjmov.  

Prieskumy počúvanosti slovenských rádií donedávna prinášal aj Odbor mediálneho vý-
skumu SRo (OMV SRo), činnosť však v priebehu roka 2007 ukončil. Projekt MML-TGI je 
v tejto oblasti teda jediným prieskumom, a tak sa črtá otázka, do akej miery je transparentný. 

Podobne ako rozhlas, aj reklama testuje svoje publikum. Pred začiatkom kampane skúma 
trh na základe pre-testov, ktoré overujú reklamné posolstvo od začiatku jeho koncepcie po 
odvysielanie s konečným výsledkom vyhodnotenia jeho schopnosti dosiahnuť požadované 
ciele. Priebežné testy – overujú prijatie kampane cieľovými skupinami a umožňujú uskutočniť 
prípadné potrebné korekcie. Post-testy zisťujú dosah kampane a trackingové štúdie sa zame-
riavajú na dlhodobé opakované kvantitatívne zistenia. (Vysekalová – Mikeš, 2003, s. 83 – 88) 

Okrem hudby formátujú komerčné rádiá aj programovú štruktúru a moderátorov. V die-
le rýdzo akusticko-auditívnom sa dramatický priestor tvorí sukcesívne, zo stále nových 
vnemov. Nedá sa fixovať, ale komponuje sa postupne z jednotlivých faktov prenášaných v 
čase výlučne v podobe sluchových impulzov. Táto relatívna diskontinuita vzniká osobitou 
povahou zvukového vnemu a jeho vzťahu k jednotlivým pamäťovým blokom. Je ovplyvnená 
našou kratšou zvukovou pamäťou. (Karvaš, 1992, s. 64) Práve táto skutočnosť spôsobuje, že 
na všetky subkomponenty rozhlasového programu je kladená požiadavka kvantity. Najväčší 
priestor dostáva hudba, naopak najmenší moderátorský a redaktorský prejav, ktorého súčas-
ťou sú zväčša triviálne informácie o počasí, presnom čase, o pesničkách, o značke rádia 
a pod. Stalo sa bežnou praxou, že pri vytváraní novej koncepcie rádia z neho viac-menej 
nedobrovoľne odchádzajú dlhoroční zamestnanci,8 prípadne musia úplne zmeniť svoje staré 
návyky. Ich nová erudícia prebieha v kontexte s formátom a predstavami celej marketingo-
vej koncepcie. Miera improvizácie, ale i kvalita a kvantita moderátorskej výpovede sú znač-
ne limitované. Moderátor má vopred určené, čo má hovoriť, ako to má hovoriť, prečo a ako 
dlho. Zarážajúcou zostáva skutočnosť, že niektoré rádiá ponúkajú len informácie neutrálne-

                                                           
8 Napr. Miroslav Babjak – bývalý programový riaditeľ Rádia Okey, Milan Králik – bývalý programový riaditeľ 

FUN Rádia a pod. 
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ho charakteru, ktoré dokonca vopred nahrávajú a v tejto zakonzervovanej podobe ponúkajú 
poslucháčom aj niekoľko dní.9 Alarmujúca je aj strata autenticity poslucháčskych rozhovo-
rov. Často sú vopred nahrávané a následne strihovo upravené. Dôvodom je opäť čo najlepšie 
priblíženie sa formátu a snaha o dynamiku celého vysielania, ktorá je podmienená triadic-
kou závislosťou médiom ponúkanej informácie: zaujímavosť – počúvanosť – zisk.  

Výsledky niektorých interných prieskumov zameraných na slovenského poslucháča na-
vyše priniesli zistenie, že najväčší úspech majú neutrálne programy, zamerané na čo najšir-
šiu cieľovú skupinu, s čím korešponduje aj ich pomenovanie.10 A tak sa stáva, že väčšina 
rádií nemá svoje predovšetkým predpoludňajšie a popoludňajšie programy pomenované 
žiadnym špeciálnym názvom. Poslucháč ani nepostrehne odchod jedného a príchod druhé-
ho moderátora. Nadobúda tak pocit, že rádio je s ním celý deň. Táto programová stratégia 
umocňuje tézu o tom, že rádio je prísluchovým médiom.  

Programový cyklus je v angloamerickej literatúre nazývaný rôzne: sound hour, hot 
clock, format disk. V našich rádiách sa najčastejšie stretávame s pomenovaním hot clock. 
Hodinová programová štruktúra je dôkladne naplánovaná programovým riaditeľom, ktorý 
sa snaží zaistiť efektívnu prezentáciu všetkých prvkov vysielania. (Keith, 2000, s. 95) Hot 
clocks sú vytvárané s ohľadom na konkurenciu a trhové podmienky a zároveň by mali ko-
rešpondovať s návykmi cieľovej skupiny konkrétnej stanice. Náplň programu je závislá na 
obsahu jednotlivých hodín, ktoré pozostávajú z celkom elementárnych častí. Hudobné ho-
diny sú graficky znázornené vo všetkých svojich detailoch. Reflektujú minúty štandardnej 
hodiny a programový riaditeľ umiestňuje jednotlivé prvky vysielania tam, kde sa v rámci 
hodiny majú aktuálne odohrať. Mnoho programov využíva série hodín11 alebo hodiny, ktoré 
sa zamieňajú s každou hodinou. 

V každom programe je rozhodujúca prvá štvrťhodinka (:00 – :15), ktorá v počúvanosti 
prináša najväčšie čísla, a to aj vtedy, keď je rádio počúvané po prvýkrát. Tretia štvrťhodinka 
(:30 – :45) dosahuje druhé najvyššie čísla počúvanosti. Druhá štvrťhodinka (:15 – :30) tretie 
najvyššie čísla a štvrtá (:45 – :00) najmenšie. (Keith, 2000, s. 96) Práve v tejto časti sa odpo-
rúča nasadzovať úplne nové melódie, tie ktoré ešte nie sú hitom, ale majú tendenciu sa ním 
stať. Táto schéma je dôvodom, prečo niektoré stanice nasadzujú väčšinu komerčného obsahu 
– reklamné bloky – do štvrtej štvrťhodinky vysielacej hodiny.12 Tento prístup sa snaží pred-
chádzať tomu, aby noví potenciálni poslucháči neboli hneď po naladení konfrontovaní 
s komerciou. Naopak najväčšie hudobné hity sú rotované v prvej štvrťhodinke programu, 
podobne ako najcennejšie elementy programu.  

Prepojenie reklamných a programových techník pozorujeme aj vo zvukovej grafike, kto-
rej súčasťou sú jingle, zvučky zoradené do rôznych kategórií. Medzi najdôležitejšie patria 
tzv. positioners, hlavné slogany určujúce pozíciu (positioning) rádií na trhu. (Keith, 2000, 
s. 312) Napr. Rádio Okey: „PopRock – to môžem!“; Rádio Jemné Melódie: „Jemné Melódie, 

                                                           
9 Napr. Rádio Jemné Melódie. 
10 Napr. prieskum pri formátovaní Rádia Jemné Melódie. 
11 Napr. Hot clock typu A, B, C a pod., pričom ich rozdielne pomenovanie a používanie je predovšetkým závislé 

od prime time, off time vysielania. 
12 Napr. Rádio Jemné Melódie ponúka v hodine dva reklamné bloky s načasovaním :45 a :55. 
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Viac hudby a menej slov“; Rádio Expres: „Hráme iba hity!, Najrýchlejší dopravný servis“. 
Kľúčové pozície obohacuje komplementárny slogan, nazývaný aj claim: Napr. Rádio Okey: 
„A som v pohode“; Rádio Jemné Melódie: „Najviac hudby ráno“, „Dvanásť piesní za sebou“. 
Súčasťou zvukovej grafiky sú aj tzv. sweepers, resp. sweep links, teda prechodné jingle me-
dzi zvukovými zložkami (napr. medzi dvomi piesňami). (Keith, 2000, s. 313) Napr. Rádio 
Okey: „Každý deň, každý song iba raz!“.  

V čoraz silnejšej konkurencii mocných naformátovaných rádií zvádzajú boj o každoden-
né prežitie menšie regionálne a lokálne stanice. Sme svedkami ich masívnej likvidácie. 
Uvoľnené frekvencie sú následne prideľované nadregionálnym staniciam. O doteraz najväč-
šiu likvidáciu sa postaral projekt Jemné Melódie. Od decembra 2005 do mája 2006 zabral 
frekvencie štyroch rádií. Najskôr zanikla bratislavská B1, martinská Rebeca a žilinské Naj. 
8. mája 2006 prestalo existovať aj prešovské Rádio Východ. Prevádzkové náklady na jeho 
údržbu boli vyššie ako pri súčasnom formáte. Personálna politika s minimalistickou filozo-
fiou nákladov prináša majiteľom vysoké zisky, zatiaľ aj vysokú počúvanosť, a teda z ko-
merčného hľadiska i úspech nového formátu. 

Formátovanie slovenských komerčných rádií so sebou prináša možnosť výberu. Výber sa 
však viac-menej vzťahuje iba k rozdielnemu druhu hudby. S veľkou pravdepodobnosťou 
možno v slovenskom komerčnom éteri diagnostikovať hudobnú manipuláciu recipientov. 
Kvalita a žánrová rôznorodosť rozhlasových programov ustupuje, čoho dôsledkom je mini-
mum špecializovaných relácií. Istú odlišnosť možno vnímať len pri rubrikách. Rozhlasové-
mu konformizmu podliehajú nielen poslucháči, ale aj moderátori, z ktorých sa rovnako stá-
va naformátovaná masa. Strata autentickosti je evidentná v strihom upravovaných poslu-
cháčskych telefonátoch či anketách. Spájanie programovej a marketingovej koncepcie sa 
prioritne snaží o komerčný úspech – čo najvyššie kvantitatívne výsledky (výsledky počúva-
nosti), vedie však k likvidácii kvality a v poslednom období aj k likvidácii regionálnych 
a lokálnych rádií.  
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Slovak Commercial Radio Stations Formatting 

Abstract 

The emergence of commercial radio stations in Slovakia requires new approaches for the program and 
marketing discourse. The radio program structure, created previously by intuition and experience, made 
its way for the massive marketing activities. Formatting is based on mapping study, music selection is ba-
sed on call-outs and the AMT tests. Final success or failure of the radio station depends mostly on quanti-
tative radio ratings. Since the qualitative segment of radio ratings is not defined, the result is in loss of qua-
lity of the media products. 
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