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Media Release 
5 October 2021 

SBS hľadá spätnú väzbu od komunity, ktorá pomôže formovať 
budúcnosť rozhlasových a jazykových služieb SBS  
  
Vrámci záväzku SBS pokračovať vo vývoji tak, aby zodpovedal potrebám súčasnej Austrálie, 
začala SBS pravidelnú kontrolu svojich jazykových služieb poskytovaných prostredníctvom 
rádia SBS, a dnes otvára verejné konzultácie s cieľom získať spätnú väzbu k návrhom 
výberových kritérií.  
  
Kontrola jazykových služieb SBS je proces, ktorý sa vykonáva každých päť rokov v súlade s 
národným sčítaním ľudu, aby sa zabezpečilo, že rozhlasové služby SBS budú odrážať rýchlo sa 
meniacu a stále rozmanitejšiu spoločnosť Austrálie. Výberové kritériá budú kombinované s 
údajmi zo sčítania ľudu z roku 2021, a tento proces určí, ktoré jazyky budú mať prístup k 
jazykovým službám SBS, ako aj spôsob poskytovania týchto služieb počas nasledujúcich 
piatich rokov.  
  
Kontrola jazykových služieb zahŕňa zvukovú a jazykovú ponuku SBS vrátane rádia, SBS On 
Demand, podcastov a ďalších digitálnych platforiem.  
  
Šesťtýždňové verejné konzultácie, ktoré sa začínajú dnes a končia 12. novembra 2021, sú 
významnou príležitosťou pre komunity, ako prispieť k budúcnosti rozhlasových služieb SBS a 
širšej ponuke zvukového a jazykového materiálu v rámci siete, pričom pri stanovovaní 
konečného výberu a výberových kritérií sa berie do úvahy celková spätná väzba.  
  
Ako hovorí riaditeľ zvukového a jazykového obsahu SBS, David Hua: “SBS má jedinečnú 
schopnosť osloviť rôzne Austrálske komunity a spojiť sa s nimi prostredníctvom viacjazyčných 
služieb a niekoľkých kontaktných bodov. Už viac ako 45 rokov neustále prispôsobujeme formu, 
akou poskytujeme inovatívne a zmysluplné služby komunitám, a dnes to robíme 
prostredníctvom rádia, internetu, podcastov a aplikácií vo viac ako 60 jazykoch. Táto revízia nám 
pomôže zdokonaliť SBS v čase, keď sa blížime k oslave našej päťdesiatky.  
  
Úloha viacjazyčných služieb SBS sa zvlášť prejavila počas pandémie COVID-19, keďže prinášajú 
kritické aktualizácie a informácie o zdraví komunitám v ich jazyku.   
  
Kontrola jazykových služieb je dôležitou príležitosťou na zaistenie toho, aby sme aj naďalej 
odrážali potreby dnešných komunít v Austrálii.  
  
Pravidelná aktualizácia našej jazykovej ponuky umožňuje SBS poskytovať lepšie služby 
najväčším komunitám s kultúrne a jazykovo odlišným zázemím, ako aj ponúkať služby 
rozvíjajúcim sa komunitám a komunitám s vysokými nárokmi. Skutočnosť, že v tomto procese 
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dávame priestor poslucháčom a odberateľom našich služieb je zásadným krokom a 
povzbudzujeme komunity v celej Austrálii, aby sa s nami podelili o svoj názor.“  
  
Výberové kritériá majú byť ukončené do mája 2022, pričom zrevidované jazykové služby SBS 
budú zavedené do programu do konca roku 2022.  
  
Obdobie verejných konzultácií pre výberové kritériá trvá od 5.októbra do 12.novembra 2021. 
Návrhy výberových kritérií ako aj formulár na odoslanie spätnej väzby nájdete na stránke 
sbs.com.au/consultation .  
  
Pre ďalšie informácie a žiadosti o rozhovor kontaktujte:  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
 

 
 
 


