Společné prohlášení generálních ředitelů
Českého rozhlasu a Rozhlasu a televízie Slovenska
Pouhých pět let po vzniku Československé republiky byly položeny základy Československého rozhlasu, předchůdce
obou našich institucí. Spolu se stým výročím založení společného státu Čechů a Slováků si tak v příštím roce budeme
připomínat devadesát pět let od počátku historie rozhlasového vysílání na území našich států. Rozhlas se od svého
založení až po současnost stal svědkem i spolutvůrcem novodobé historie našich národů.
Nezastupitelná role veřejnoprávních médií při budování demokratické společnosti musí být vždy a za všech okolností
neoddělitelně spojena s vědomím zodpovědnosti za nezávislé a objektivní fungování těchto institucí.
Český rozhlas a Rozhlas a televízia Slovenska, vědomi si své historické úlohy i v současné době, navazují v podmínkách existence
samostatných států Čechů a Slováků na bohatou tradici spolupráce z dob Československého rozhlasu a dále tuto tradici rozvíjejí.
Obě instituce jsou i nadále připraveny pokračovat v intenzivní výměně programů v oblasti rozhlasové dramatické i hudební tvorby
a vzdělávacích programů. I do budoucna hodlají posilovat spolupráci v oblasti rozhlasového zpravodajství a dokumentaristiky.
Významnou příležitostí k úzké spolupráci v nejbližší době je zejména výročí 100 let od vzniku samostatného Československa,
ale i výročí osamostatnění české a slovenské státnosti a 50. výročí Pražského jara, které připadají na rok 2018.
Obě instituce budou hledat i další možnosti společného realizování kulturních a vzdělávacích projektů, které by se staly
příležitostí společně přinášet českým a slovenským posluchačům nové a nově zprostředkované poznatky a zážitky.
Vědomi si mimořádného významu širší mezinárodní spolupráce v současném rychle se vyvíjejícím světě hodlají
Český rozhlas a Rozhlas a televízia Slovenska nadále zvyšovat koordinaci svých aktivit v rámci V4, Evropské vysílací unie
i v dalších mezinárodních strukturách, na jejichž činnosti se obě instituce podílejí.
Dlouhodobá úspěšná spolupráce Českého rozhlasu a Rozhlasu a televízie Slovenska je mementem společné historie
a společně překonaných úskalí, ale i příslibem světlé budoucnosti médií veřejné služby ve střední Evropě.
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Spoločné vyhlásenie generálnych riaditeľov
Rozhlasu a televízie Slovenska a Českého rozhlasu
Iba päť rokov po vzniku Československej republiky boli položené základy Československého rozhlasu, predchodcu oboch našich
inštitúcií. Spolu so stým výročím založenia spoločného štátu Slovákov a Čechov si tak v budúcom roku budeme pripomínať
deväťdesiatpäť rokov od počiatku histórie rozhlasového vysielania na území našich štátov. Rozhlas sa od svojho založenia
až po súčasnosť stal svedkom i spolutvorcom novodobej histórie našich národov.
Nezastupiteľná úloha verejnoprávnych médií pri budovaní demokratickej spoločnosti musí byť vždy a za každých okolností
neoddeliteľne spojená s vedomím zodpovednosti za nezávislé a objektívne fungovanie týchto inštitúcií.
Rozhlas a televízia Slovenska a Český rozhlas, vedomí si svojej historickej úlohy i v súčasnej dobe, v podmienkach existencie
samostatných štátov Slovákov a Čechov, nadväzujú na bohatú tradíciu spolupráce z dôb Československého rozhlasu a ďalej túto
tradíciu rozvíjajú. Obe inštitúcie sú aj naďalej pripravené pokračovať v intenzívnej výmene programov v oblasti rozhlasovej
dramatickej i hudobnej tvorby a vzdelávacích programov. Aj v budúcnosti majú v úmysle upevňovať spoluprácu v oblasti
rozhlasového spravodajstva a dokumentaristiky.
Významnou príležitosťou na úzku spoluprácu v najbližšom období je najmä 100. výročie vzniku samostatného Československa,
ale i výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti a 50. výročie Pražskej jari, ktoré pripadajú na rok 2018.
Obe inštitúcie budú hľadať aj ďalšie možnosti spoločnej realizácie kultúrnych a vzdelávacích projektov, ktoré by sa stali
príležitosťou spoločne prinášať slovenským a českým poslucháčom nové a novo sprostredkované poznatky a zážitky.
Vedomí si mimoriadneho významu širšej medzinárodnej spolupráce v súčasnom rýchlo sa vyvíjajúcom svete, chcú
Rozhlas a televízia Slovenska a Český rozhlas naďalej zvyšovať koordináciu svojich aktivít v rámci V4, Európskej
vysielacej únie i v ďalších medzinárodných štruktúrach, na činnosti ktorých sa obe inštitúcie podieľajú.
Dlhodobá úspešná spolupráca Rozhlasu a televízie Slovenska a Českého rozhlasu je mementom spoločnej histórie
a spoločne prekonaných úskalí, ale aj prísľubom svetlej budúcnosti médií verejnej služby v strednej Európe.
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