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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o 
a) Návrh na zriadenie Mediálnej rady  
b) Návrh Štatútu Mediálnej rady 

v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2020-MZ zo dňa 18. 6. 
2020 
c) Návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra 
 

a) z r i a ď u j e 
Mediálnu radu 
 
s účinnosťou od ... 
 

b) s ch v a ľ u j e 
Štatút Mediálnej rady 

 
c) z r u š u j e  
     Redakčnú radu mesta Nitra 
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Návrh na zriadenie Mediálnej rady, vrátane jej štatútu, na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre č. 114/2020-MZ zo dňa 18. 6. 2020 

 
 
Predkladáme návrh: 
 
a) na zriadenie Mediálnej rady súlade s uznesením MZ č. 114/2020-MZ zo dňa 18.06.2020 
 
b) Návrh Štatútu Mediálnej rady (tvorí prílohu č. 1 k mat. č. 565/2020) 
 
c) Návrh na zrušenie Redakčnej rady 

 
 

 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre uložilo uznesením MsZ v Nitre č. 114/2020-MZ zo dňa 18. 6. 
2020 vedúcemu odboru komunikácie a propagácie predložiť na najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva návrh na zriadenie Mediálnej rady, vrátane jej štatútu. 
 
V predkladanom návrhu Štatút Mediálnej rady upravuje fungovanie všetkých mestských 
médií. Poslaním Mediálnej rady má byť dohliadanie na kvalitu jednotlivých médií 
financovaných mestom. Mediálna rada je podľa návrhu poradným orgánom MsZ a vyjadruje 
sa k strategickému, tematickému a koncepčnému zameraniu mestských médií. Rada dohliada 
na kvalitu jednotlivých médií mesta Nitra a pravidelne informuje mestské zastupiteľstvo o ich 
práci a vývoji. 
 
Súčasťou predkladaného návrhu obsiahnutého v prílohách je aj Vymedzenie priestoru pre 
prácu komisií MsZ, VMČ a politické kluby. V prílohe č. 2 predkladáme dva varianty, pričom 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné 
vzťahy na svojom zasadnutí 8. júla 2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť variant č. 1 – redakčné spracovanie. 

Za mestské médium informujúce občanov je považovaný aj mestský rozhlas. Jeho vysielanie 
doteraz nemalo jasne vymedzené pravidlá, preto je súčasťou materiálu aj Smernica č. XX / 
2020 o zásadách hlásenia v mestskom rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v mestskom 
rozhlase a tvorí prílohu č. 3 tohto materiálu. 
 
Materiál obsahuje aj Cenník za rozhlasy (príloha č. 4) a predkladá MsZ na schválenie jednu       
z troch alternatív úhrad za oznamy odvysielané v mestskom rozhlase. 
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Stanovisko Mestskej rady zo zasadnutia 25. 8. 2020  k materiálu 565/2020 
 
(U z n e s e n i e číslo 399/2020-MR): 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
a)      Návrh na zriadenie Mediálnej rady 
b)      Návrh Štatútu Mediálnej rady 
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2020-MZ zo dňa 18. 6. 2020 
c)      Návrh na zrušenie Redakčnej rady mesta Nitra 
 
u k l a d á 
predkladateľovi 
dopracovať materiál v zmysle diskusie a pripomienok. 
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Príloha č. 1 k zriadeniu Mediálnej rady 
 

Š T A T Ú T Mediálnej rady  
 
Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 
 
1. Mediálnu radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len MZ) uznesením.  
2. Tento štatút Mediálnej rady mesta Nitra /ďalej len „mediálna rada“/, vymedzuje základné okruhy 

činností mediálnej rady.  
3. Poslaním mediálnej rady je dohliadať na kvalitu jednotlivých médií, ktoré sú financované mestom 

Nitra (Radničné noviny prípadne ďalšie tlačené periodiká mesta, web stránka mesta Nitra 
www.nitra.sk, SMS systém, mestský rozhlas, YouTube, Facebook – FB: Mesto Nitra, Instagram, 
prípadne ďalšie sociálne siete a online médiá).  

4. Prípravu, obsah a spôsob rokovania mediálnej rady, spôsob jej uznášania a náležitosti 
rozhodovania rady ustanovuje rokovací poriadok komisií a výborov Mesta Nitra.  

 
Čl. 2 
Poslanie, fungovanie a činnosť mediálnej rady 
 
1. Mediálna rada je poradným a iniciatívnym orgánom mestského zastupiteľstva.  
2. Rada sa vyjadruje k strategickému, tematickému a koncepčnému zameraniu mestských médií 

(Radničné noviny prípadne ďalšie tlačené periodiká mesta, rozhlas – upravený Smernicou 
o fungovaní mestského rozhlasu a ďalšie médiá vymenované v čl. 1, v bode 3). 

3. Rada dohliada na kvalitu (technickú, grafickú, obsahovú, atď.) jednotlivých médií mesta Nitra 
a pravidelne informuje mestské zastupiteľstvo v Nitre o ich práci a vývoji.  

4. Rada chráni objektivitu a nezávislosť činnosti redakcie a tvorcov mediálneho obsahu mesta Nitra, 
dohliada na zabezpečovanie objektívneho a vyváženého obrazu o dianí v meste Nitra, o jeho 
orgánoch, inštitúciách, obyvateľoch a o celkovej kultúrno-spoločenskej činnosti mesta.  

5. Predmetom činnosti mediálnej rady je v súlade s jej poslaním najmä: 
a) formulovať všeobecnú povahu, štýl, rozsah, zameranie mestských médií z dlhodobého 

hľadiska, 
b) prerokovávať a odporúčať tematický plán mestských médií na základe podkladov 

predložených redakciou, členmi Mestskej rady (MR) a predstaviteľmi úradu, 
c) hodnotiť jednotlivé mediálne výstupy o meste Nitra a pripravovať  návrhy na zlepšenie ich 

úrovne a kvality, 
d) vyjadrovať sa k zadávacej dokumentácii výberových konaní, ktoré sa týkajú médií mesta Nitra 
e) plniť ďalšie úlohy uložené mestským zastupiteľstvom alebo primátorom mesta. 

 
Čl. 3 
Zloženie rady 
1. Rada má 7 členov s rovnocenným postavením člena a právom hlasovať,  z ktorých: 

a) 5 členov volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo z radov poslancov mestského 
zastupiteľstva tak, že každý poslanecký klub nominuje počet členov podľa pomerného 
zastúpenia poslancov v mestskom zastupiteľstve, minimálne  však jedného člena, 

b) 2 členov menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta z radov 
odborníkov z mediálnej oblasti, neposlancov. 

2. Primátor mesta menuje a odvoláva 2 sekretárov z radov zamestnancov mestského úradu.       
3. Predsedu mediálnej rady volia členovia rady nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.  
4. Členstvo v rade zaniká:  

a) odvolaním člena rady z radov poslancov, alebo odborníkov, mestským zastupiteľstvom, 
b) uplynutím funkčného obdobia poslanca alebo vzdaním sa mandátu poslanca,  
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c) vzdaním sa funkcie člena rady, 
d) zánikom mandátu poslanca 
e) pre odborníkov z mediálnej oblasti (neposlancov) skončením volebného obdobia MsZ, 

počas ktorého boli do mediálnej rady zvolení.     
  

 
 
 
Čl. 4 
Záverečné ustanovenie 
1. Zmeny a doplnky  Štatútu Mediálnej rady sú schvaľované formou  číslovaných dodatkov (napr. 

„Dodatok č. 1“ ) 
2. Štatút Mediálnej rady a jeho dodatky  schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
3. Štatút Mediálnej rady nadobúda platnosť dňom podpísania uznesenia prijatého Mestským 

zastupiteľstvom  Nitra primátorom mesta a s účinnosťou dňom ................ 
 
 
 
                     
 
 
           Marek Hattas 
           primátor mesta Nitra 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 2 k zriadeniu Mediálnej rady  

 

Vymedzenie priestoru pre prácu komisií MsZ, VMČ a poslanecké kluby 

 

Skladá sa z 3 základných okruhov 

- Informácie z Komisií MZ 

- Informácie z Výborov mestských častí 

- Okienka poslaneckých klubov 

Komisie a výbory mestských častí -  v každom čísle Radničných novín majú vyhradený jasne definovaný 

priestor.  

Variant 1 – redakčné spracovanie 

- ponúkajú redakcii témy a námety na mediálne spracovanie 

- je na odbornom posúdení redakcie, či vybraná téma nesie dostatočnú informačnú 

hodnotu na redakčné spracovanie a či bude téma zaradená do tematického plánu 

- návrh konkrétneho tematického plánu následne prerokuje Mediálna rada, ktorá redakcii 

odporučí prípadné zmeny 

- finálne autorské spracovanie témy je v kompetencii redakcie a na zodpovednosť 

šéfredaktora, resp. povereného redaktora 

Variant 2 – spracovanie samotnou komisiou / výborom 

- témy na spracovanie si schvaľuje samotná komisia / výbor 

- komisia / výbor si určí, kto tému redakčne spracuje 

- redakcia spracovaný text skoriguje a urobí nevyhnutné editačné práce 

- pod textom je jasne uvedené, že text je dielom komisie / výboru a neprešiel redakčnou 

úpravou 

Okienka poslaneckých klubov 

- miesto, kde majú jednotlivé poslanecké kluby svoj vopred dohodnutý priestor, s ktorým si 

môžu v rámci pravidiel slušného správania a korektného politického boja narábať ako uznajú 

za vhodné  

- priestor je korigovaný, bez redakčných úprav 

 

   

 

 Marek Hattas 

                                                                           primátor mesta Nitra 
 



Príloha č. 3 k zriadeniu Mediálnej rady 

 

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre 

Smernica č.    xx  / 2020 
o zásadách hlásenia v mestskom rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase 

a za služby ozvučenia  
 
  

Čl.  I 
Rozsah pôsobnosti 

 
1. Táto smernica upravuje prevádzku mestského rozhlasu, vymedzuje účel jeho využívania, 

spôsob úhrady a jeho prevádzkovanie. 
 

2. Vysielacím stanovišťom mestského rozhlasu sú mestské časti mesta Nitra, ktoré majú 
funkčné rozhlasy, a to Párovské Háje, Dražovce, Janíkovce, Horné a Dolné Krškany, 
Kynek. 

 
3. Mestský rozhlas v Meste Nitra je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, 

dôležitých občianskych oznamov, komerčných oznamov a reklám právnických 
a fyzických osôb, aj oznamov VMČ a komisií MsZ. 

 
4. Mestský rozhlas smie používať iba osoba k tomu určená Odborom komunikácie 

a propagácie Mestského úradu v Nitre.  
 
5. Ozvučenie smie zabezpečovať iba osoba k tomu určená. 
 
 

Čl. II 
Účel mestského rozhlasu 

 
1. Mestský rozhlas slúži predovšetkým k sprostredkovaniu nekomerčných informácií, a to 

najmä o poruchách inžinierskych sietí, výpadkoch elektrickej energie, o športových 
a kultúrnych podujatiach, ako aj sprostredkovaniu  komerčných informácii týkajúcich sa 
obyvateľov Mesta Nitra. 

 
Čl. III 

Predmet vysielania 
 

1. Mestským rozhlasom sú vysielané tieto oznamy: 
a) občianske oznamy (o úmrtí, sobášoch, narodeniach, životných jubileách a pod.) 
b) oznamy o konaní kultúrnych a športových podujatiach,  
c) cirkevné oznamy, 
d) oznamy obsahujúce ponuku práce, 
e) oznamy o krízových a mimoriadnych situáciách, 
f) oznamy o prerušení dodávok energií, 
g) komerčné oznamy  

 



2. V mestskom rozhlase vysielané oznamy nesmú: 
a) propagovať rasizmus a fašizmus, 
b) hanobiť občanov a jednotlivé vierovyznania, 
c) ohroziť mravnú výchovu mládeže, 
d) byť hanlivé, urážlivé a evidentne nepravdivé   

 
3. Mestským rozhlasom sa nezverejňujú: 

a) informácie o politických stranách, hnutiach a politických aktivitách, 
b) informácie súkromného charakteru, 
c) informácie obsahujúce osobné údaje 
 

 
Čl. IV 

Podmienky a vysielací čas hlásenia v mestskom rozhlase  
  

1. Za hlásenie mestského rozhlasu sa považuje dvakrát po sebe prečítanie oznamu alebo 
dvakrát po sebe odvysielanie audio nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a čase. 
 

2. Mestský rozhlas bude poskytovať hlásenia v čase medzi 16:30 a 18:30 s pravidelnosťou 
podľa potreby.  

 
3. V prípade mimoriadnych a naliehavých situácii sa môže hlásenie uskutočniť aj v inú 

dobu, a to najmä v prípadoch prerušenia dodávky vody, energií a v prípade oznamov 
o krízových a mimoriadnych situáciách. 

 
4. V prípade nevhodného textu môže byť vysielanie v mestskom rozhlase odmietnuté. 

 
5. Počet hlásení v mestskom rozhlase je obmedzený na maximálne štyri hlásenia vzťahujúce 

sa k jednej akcii alebo oznamu. Netýka sa to krízových a mimoriadnych situácií. 
 

6. V čase konania pohrebov či v čase vyhlásenia štátneho smútku nebude mestský rozhlas 
vysielať oznamy. 

 
7. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v mestskom rozhlase predloží písomný text 

alebo audio nahrávku na , Odbor komunikácie a propagácie, Mestský úrad v Nitre, a to 
osobne, poštou alebo elektronicky, na základe čoho mu bude vypočítaná výška úhrady 
a predložený doklad pre pokladňu. 

 
8. Evidenciu hlásení vedie pracovník k tomu určený v knihe hlásení, ktorá obsahuje dátum, 

text, údaj o úhrade a počet hlásení. 
 
 

 
Čl. V 

Poplatky za služby spojené s užívaním mestského rozhlasu  
 
1. Poplatok za odvysielanie oznamu alebo audio nahrávky v mestskom rozhlase musí byť 

pred jeho odvysielaním zaplatený v pokladni Mestského úradu, vo výnimočných 
prípadoch môže byť uhradený faktúrou. 



2. Poplatok za odvysielanie je stanovený za jedno vyhlásenie. V prípade opakovaného 
hlásenia sa poplatok násobí príslušným počtom hlásení. 

3. Poplatok za odvysielanie uhradí žiadateľ v zmysle aktuálne platného Cenníka  mesta 
Nitry.  

4. Nespoplatňované oznamy: 
- oznámenia škôl a školských zariadení, 
- oznamy športové a kultúrne, spoločenské, občianske (pohreby a pod.), 
- oznamy charitatívneho a humanitárneho charakteru, 
- oznamy orgánov štátnej správy a samosprávy, 
- oznamy prevádzkovateľov inžinierskych sietí (napr. SPP, ZVS...), 
- oznamy o krízových a havarijných situáciách, 
- oznamy o stratách a nálezoch 

 
 

 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 
Táto smernica nadobudla účinnosť dňom  podpisu. 
 
 
 
 
V Nitre dňa ....................... 
 
 

 
 
    Marek Hattas 
                                                                           primátor mesta Nitra 

 



Príloha č. 4 k zriadeniu Mediálnej rady – Cenník za rozhlas 

 

Cenník za vysielanie hlásení v mestskom rozhlase 

1. Úhrada za hlásenie je stanovená vo výške 0,10 EUR za každé slovo. Táto výška 
úhrady platí aj pre každé ďalšie opakované hlásenia. 

2. Úhrada za komerčné oznamy je stanovená vo výške 0,20 EUR za každé slovo. Táto 
výška úhrady platí aj pre každé ďalšie opakované hlásenia. 

3. Za slovo sa nepovažuje spojka alebo jednohlásková predložka. 
4. V prípade vysielania audio nahrávky je poplatok 4,- EURÁ za každú i začatú minútu 

vysielania. 

ALT 2: 

Vyhlasované relácie a oznamy podliehajú tejto úhrade: 

a) Vyhlasovanie pre občanov ..............................................................................,-EUR/deň 
b) Vyhlasovanie spolkom, spoločnostiam, zväzom, hnutiam, klubom, ako aj iným 

občianskym združeniam................................................................................. ,-EUR/deň 
c) Vyhlasovanie podnikateľským subjektom......................................................,-EUR/deň 

 
 
ALT 3: 

 
Vyhlasované relácie a oznamy podliehajú tejto úhrade: 

a) Občianske oznamy/trvalé bydlisko občana v meste Nitra (jubileá, úmrtie a pod.) 
..................... 0 € 

b) Oznamy komerčného charakteru.........  5 eur / 2 hlásenia 
c) Oznámenia o  podujatiach (organizovaných Mestom Nitra, združeniami 

a organizáciami pôsobiacimi v danej mestskej časti(   ...... 0 € 
 
 
 
 
 

    
   
 Marek Hattas 
                                                                           primátor mesta Nitra 

 

 


