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Príloha č. 1 k čl. 9 
 
 
Programová štruktúra redakcie maďarského vysielania Rádia Patria na rok 2009 
 
 
Vysielací čas Názov programu Typ programu 
   
 Pondelok - piatok  
   
6.00 - 6.05 Správy  
6.05 - 7.00 Dobré ráno 

(Historický kalendár, meniny, šport, 
programové upútavky, prehľad tlače, 
dopravný servis) 
Po: Záhradkár, Kriminálna kronika 
Ut: šport, Trh-peniaze-ekonomika 
St: Arfórum, Ekofórum 
Št: Rádioklinika, Agrárny svet 
Pi: Pomôžme, Samosprávy 

ranné prúdové 
vysielanie s aktuálnou 
publicistikou a 
pravidelnými rubrikami 

7.00 - 7.05 Správy  
7.05 - 7.30 Dobré ráno - pokračovanie ranné prúdové 

vysielanie s aktuálnou 
publicistikou a 
pravidelnými rubrikami 

7.30 - 7.50 
7.50 - 8.00 

Ranná kronika 
Dobré ráno - uvedenie témy 1 

Aktuálne spravodajstvo 
ranné prúdové 
vysielanie s aktuálnou 
publicistikou a 
pravidelnými rubrikami 
 
 

 
7.30 - 7.50 
7.50 - 8.00 

Ranná kronika 
Dobré ráno - uvedenie témy 1 

Aktuálne spravodajstvo 
ranné prúdové 
vysielanie s aktuálnou 
publicistikou a 
pravidelnými rubrikami 
 
 

8.00 - 8.05 Správy  
8.05 - 9.00 Dobré ráno 

(šport, programové upútavky, prehľad 
tlače, dopravný servis, počasie) 
Téma 1 - štúdiový rozhovor 

ranné prúdové 
vysielanie s aktuálnou 
publicistikou a 
pravidelnými rubrikami 

9.00 - 9.05 Správy  
9.05 - 10.00 Dobré ráno 

(šport, programové upútavky, prehľad 
tlače, dopravný servis, počasie, hráme 

prúdové vysielanie s 
pravidelnými rubrikami 
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na želanie na základe želaní na 
odkazovači) 

10.00 - 10.05 Správy  
10.05 - 12.00 Desiata 

predobedňajší prúd 
 

12.00 - 12.05 Správy, zvony  
12.05 - 13.00 Po: Svetlo, vatikánske spravodajstvo 

Ut: Čas poludnia 
St: Očami ženy 2x/Etano drom -rómsky 
magazín 1x/Kážem Ti! 1x 
Št: TÉKA - literárna relácia 
Pi: Kaleidoskop 

Reprízy blokových 
relácií 

13.00 - 13.30 POLUDŇAJŠIA KRONIKA  
13.30 - 14.30 Hráme na želanie   
14.30 - 17.30 ZVUK-ART 

Po: Víkendový šport, Trh-peniaze-
ekonomika 
Ut: Ekofórum, Artfórum 
St:Agrárny svet, Rádioklinika 
Št:Samosprávy, Fórum 
vychovávateľov/Pomôžme 
Pi:Záhradkár, Kriminálna kronika 

Popoludňajšia prúdová 
relácia s pravidelnými 
rubrikami, s témou dňa, 
so živými štúdiovými 
rozhovormi 

17.30 - 18.00 KRONIKA II. vydanie  
   
  

Sobota 
 

   
6.00 - 6.15 Správy 

Počasie, dopravný servis 
(Historický kalendár, meniny, šport, 
programové upútavky, prehľad tlače, 
dopravný servis) 
 

Ranné prúdové 
vysielanie 

6.15 - 7.00 Hudba sveta autentická hudba 
národov 

7.00 - 7.05 Správy 
Počasie, dopravný servis, 

Ranné prúdové 
vysielanie 

7.05 - 8.00 Signál 
Karpatský magazín 

Bloková relácia 
pripravovaná spoločne 
s ostatnými 
maďarskými 
redakciami susedných 
štátov 

8.00 - 8.05 Správy 
Počasie, dopravný servis, 

 

8.05 - 11.00 Z týždňa na týždeň 
publicisticko-analytická relácia so 
súhrnom udalostí týždňa, so živými 
hosťami 

predpoludňajšie 
prúdové vysielanie s 
hosťami, publicisticko-
analytická relácia so 
súhrnom udalostí 
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týždňa 
11.00 - 11.05 Správy 

Počasie, dopravný servis, 
 

11.05 - 12.00 Čas poludnia 
živý rozhovor s hosťami na aktuálnu 
tému verejného a politického života 

živý rozhovor s 
hosťami na aktuálnu 
tému verejného a 
politického života 

12.00 - 12.05 Správy, zvony 
Počasie, dopravný servis 

 

12.05 - 14.00 POPMIX populárna hudba pre 
mladých, hudobné 
aktuality 

14.00 - 14.05 Správy 
Počasie, dopravný servis 

 

14.05 - 15.00 Kaleidoskop 
magazín o svete 

magazín o svete 

15.00 - 15.05 Správy 
Počasie, dopravný servis, 

 

15.00 - 16.00 Etano drom / Očami ženy 2x / Kážem 
Ti! 

rómsky magazín 
magazín pre ženy, o 
ženách 

16.00 - 17.40 Hráme jubilantom  
17.40 - 18.00 Minižurnál, záver dňa prúdová relácia 
   
 Nedeľa  
   
6.00 - 6.15 Správy 

Počasie, dopravný servis, prehľad tlače, 
historický kalendár, meniny 

Ranné prúdové 
vysielanie 

06.15 - 07.00 To najlepšie z minulého týždňa zostrihová bloková 
relácia 

07.00 - 07.05 Správy 
počasie, dopravný servis 

 

7.05 - 8.00 Kto vie, napíše / Galéria vážnej hudby Bloková interaktívna 
relácia o vážnej hudbe 
s poslucháčskou 
súťažou 

8.00 - 8.05 Správy 
počasie, dopravný servis 

 

8.05 - 8.45 
8.45 - 9.00 

SVETLO - náboženská relácia 
Správy z Vatikánu 

náboženská bloková 
relácia 

9.00 - 9.05 Správy 
počasie, dopravný servis 

 

9.05 - 12.00 Nedeľné menu 
rodinný magazín 

Rodinná prúdová 
relácia, publicisticko-
zábavný charakter, s 
pravidelnými rubrikami 
pre rodiny a dôchodcov 

12.00 - 12.05 Správy, zvony  
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Počasie, dopravný servis 
12.05 - 13.00 Na ľudovú nôtu Ľudová hudba 
13.00 - 13.05 Správy 

Počasie, dopravný servis 
 

13.05 - 14.00 
 
14.00 - 14.05 
 
14.05 - 15.00 

Portéty slávnych - zlatí ľudia 
Preberané v rámci programovej výmeny 
z MR1 Budapešť 
 
Správy, počasie, dopravný servis 
 
Téka 
literárny magazín 

Preberané v rámci 
programovej výmeny 
z MR1 Budapešť 
         
 
 
relácia o svetovej a 
domácej literatúre 

15.00 - 15.05 Správy 
Počasie, dopravný servis 

 

15.05 - 15.30 Potulka hudobnými žánrami  
15.30 - 16.00 Svet kultúry / Svet vedy bloková relácia 
16.00 - 17.40 Hráme jubilantom  
17.40 - 18.00 Minižurnál, záver dňa prúdová relácia 
 
 
 
  


