Milí krajania,

Rádio Slovakia International - zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu – Vám už
sedemnásť rokov prináša na krátkych vlnách, cez satelit, ale aj internet aktuálne informácie
o Slovensku. Prichádzame k Vám sedemkrát do týždňa v šiestich jazykoch - v angličtine, nemčine,
francúzštine, ruštine, španielčine, ale aj slovenčine. Listy a ohlasy od poslucháčov svedčia o tom, že
naším vysielaním obsiahneme celú planétu.
Slovenské vysielanie venuje osobitnú pozornosť životu Slovákov v zahraničí. Je
vhodným kanálom na šírenie informácií o aktuálnom dianí na Slovensku od hospodárskeho
a politického diania, cez vzdelávanie, vedu, kultúru a umenie po šport. Predstavuje prírodné krásy
a možnosti cestovného ruchu. Zoznamuje s dejinami, oživuje zvyky a tradície. Prezentuje súčasnú
slovenskú hudobnú tvorbu a v súťaži dáva príležitosť vyhrať týždenný pobyt pre dve osoby vo
Vysokých Tatrách.

Harmonogram vysielania RSI s vyznačením striedania frekvencií od 3. 5. 2010 do 30. 9. 2010.
POZOR ZMENA
Frekvencia
Čas UTC

Oblasť

Jazyk

Severná Amerika
0130-0200

Austrália a Južná Ázia
0730-0800

5 930

49

9 440

31

9 440

31

11 650

25

5 920

49

6 055

49

5 920

49

6 055

49

slovenský
Austrália a Oceánia

1900-1930

m

slovenský
Stredná a Južná Amerika

1530-1600

kHz

Západná Európa

Západná Európa

slovenský

slovenský

V pondelok, utorok a v stredu sa bude vysielať iba na jednej frekvencii.
V párny týždeň na frekvenciách vyznačených farebne.
V nepárnych týždňoch na frekvenciách neoznačených farebne.
V dňoch štvrtok, piatok, sobotu a v nedeľu zostáva vysielanie bez zmien.

Magazíny RSI v slovenskom jazyku môžete počúvať aj na internete: www.rsi.sk.

Prosíme Vás, aby ste túto informáciu šírili aj medzi Vašimi priateľmi v slovenských
spolkoch a organizáciách. Slovenské vysielanie Rádia Slovakia International je totiž určené
všetkým, ktorí chcú viac vedieť o Slovensku a spoznávať ho.

Napíšte nám a staňte sa spolutvorcami našich relácií. Vaše ohlasy, námety a pripomienky
čakáme na emailovej adrese: rsi_slovak@slovakradio.sk.
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