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SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie 
 

 

▪ KOŠICE 2. NOVEMBRA 2020 

 

V tieni celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na ochorenie Covid-19 zostalo – azda 

trocha nezaslúžene – významné výročie, ktoré znamenalo dôležitý medník vo vývine masových 

médií a mediálnej komunikácie. Presne pred sto rokmi – 2. novembra 1920 – začala z Pittsburghu 

vysielať prvá rozhlasová stanica KDKA. 

„Rovnako ako v týchto dňoch sa vtedy v Spojených štátoch konali prezidentské voľby. A práve 

2. novembra 1920 oznámil do éteru Leo Rosenberg – vlastne prvý rozhlasový hlásateľ –, že vplyvný 

americký kongresman, novinár a vydavateľ novín Warren G. Harding bol zvolený za 29. prezidenta 

USA,“ uvádza Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

ktorý sa venuje dejinám svetovej a slovenskej žurnalistiky. 

Dodáva, že od tohto momentu sa začali písať dejiny pravidelného rozhlasového vysielania, ktoré 

bolo v prvej polovici 20. storočia – až do nástupu televízneho vysielania – hlavným informačným 

zdrojom. 

„KDKA bola prvá komerčná rozhlasová stanica, ktorá vysielala na základe pridelenej licencie. 

Z Pittsburghu sa začalo rozhlasové vysielanie veľmi rýchlo šíriť aj do ďalších veľkých amerických 

miest, v ktorých vznikali nové stanice, a pomerne rýchlo sa táto novinka dostala aj cez Atlantický 

oceán. V októbri 1922 bola založená britská BBC a len o pol roka neskôr – 18. mája 1923 – začala 

vysielať rozhlasová stanica aj v pražských Kbeloch, vďaka čomu sa Československo stalo jednou 

z prvých krajín sveta s pravidelným rozhlasovým vysielaním,“ zdôrazňuje M. Gladiš. 

Už o mesiac sa pražská stanica transformovala na rozhlasovú spoločnosť Radiojournal, ktorá 

získala monopolné právo na rozhlasové vysielanie v Československu. 

„Prvú pobočku na Slovensku zriadil Radiojournal v Bratislave – v skúšobnom režime začala 

vysielať začiatkom augusta 1926, pravidelne potom od 3. októbra 1926. O pol roka k nej pribudla 

košická pobočka, ktorá začala vysielať 17. apríla 1927.“ 

V týchto dňoch si košické rozhlasové štúdio zároveň pripomína 90. výročie prevádzky najstaršej 

rozhlasovej budovy v bývalom Československu, ktorá nepretržite slúži svojmu pôvodnému účelu 

– košická pobočka Radiojournalu sa do nej nasťahovala začiatkom novembra 1930. (Podrobnejšie 

v našej tlačovej správe z 30. 10. 2020.) 
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