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Informatívna správa  

k mestskému periodiku Radničné noviny 
 

Základné informácie 
 

Mesačník Radničné noviny (RN) vychádza od októbra 2019 v náklade 40 tisíc kusov. 
Distribúcia je zabezpečovaná kolportérmi do všetkých bytových a rodinných domov v Nitre. 
K dispozícii sú aj v predajniach potravín Nitrazdroj, v priestoroch Mestského úradu v Nitre 
a Turistickom informačnom centre. 
 

Náklad 
 

Jedným z nedostatkov RN, na základe spätnej väzby verejnosti, poslancov Mestského 
zastupiteľstva, ako aj skúseností samotnej redakcie je ich distribúcia. Z tohto dôvodu prišlo 
na sklonku roku 2022 k rozhodnutiu optimalizovať náklad RN a distribúciu zefektívniť. 
 

Náklad RN bude znížený zo 40 tisíc na 8 tisíc kusov s tým, že pokryté bude rovnomerne celé 
územie mesta.   
 

Distribúcia 
 

RN budú distribuované na vybrané odberné miesta. Všetky aktuálne odberné miesta RN 
nájdete na tomto odkaze: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qE0QXHw1R7_t5eCs1YO9d6tTsp0kRT8&usp=s
haring  
 

RN budú obyvateľom k dispozícii aj vo všetkých osemdesiatich autobusoch mestskej 
hromadnej dopravy.  
 

Počty kusov RN na jednotlivých odberných miestach: 
 

Domovy pre seniorov   700 ks 

Nitrazdroj – 12 predajní 2 400 ks 

Kultúrne domy 6 x 100 600 ks 

Turistické informačné centrum 200 ks 

Mestský úrad 400 ks 

SZSS Baničova – rozvoz obedov seniorom 1000 ks 

Polikliniky Chrenová a Klokočina 400 ks 

Zubná poliklinika Párovce 100 ks 

Mestská hala 100 ks 

Mestská tržnica 100 ks 

Autobusy MHD 2000 ks 

SPOLU 8 000 ks 



Návrh úpravy obsahu Radničných novín 
 

Nitra ako krajské mesto produkuje objem informácií, ktorými redakcia plnohodnotne naplní 
každý mesiac minimálne 28 strán pri veľkosti aktuálneho formátu novín. Výnimku tvoria 
letné mesiace, kedy vychádza dvojčíslo. Za slabší sa dá považovať prelom rokov, kedy je 
objem informácií menší a je na zváženie zníženie počtu strán januárového čísla.  
 

Redakcia Radničných novín navrhuje, po konzultácii na grémiu poslaneckých klubov 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, tieto obsahové úpravy: 
 
Priestor pre polemiku  
 

 v praxi to znamená názorová pestrosť v rámci novinového článku, tzn. vytvorenie priestoru 

pre kritický pohľad na danú tému  

 ide o klasickú novinársku prax, ako ju poznáme zo súkromných médií, kde priestor pre 

vyjadrenie postojov dostane viac strán  

 

Informovanie z rokovaní Mestského zastupiteľstva 
 

 v RN bude vyčlenený samostatný priestor venovaný informáciám zo zasadnutí MZ 

 štandardným obsahom budú informácie o prijatých uzneseniach celomestského významu 

resp. s významným dopadom na mestskú časť či skupinu obyvateľov  

 

Stĺpček odborných komisií 
 

 na základe diskusie na grémiu poslaneckých klubov navrhujeme pravidelnú rubriku 

obsahujúcu názory, postoje, odporúčania či stanoviská členov jednotlivých odborných komisií 

Mestského zastupiteľstva v Nitre  

 
Informácie o budúcich rozhodnutiach  
 

 prezentácia budúcich rozhodnutí, na ktoré ešte môžu mať občania vplyv 

 z časovej postupnosti je zrejmé, že občania ešte výsledok rozhodnutia môžu ovplyvniť (napr. 

osloviť zástupcov)  

 z pozitívnych príkladov z minulosti sa jedná napríklad o informácie k verejnému prerokovaniu 

územného plánu  

 RN môžu s predstihom informovať napríklad o návrhoch dôležitých uznesení, ako napr. 

návrhoch VZN, obsahu nadchádzajúcich rokovaní výborov mestských častí a podobne 

 

Dopad na rozpočet 
 

 Na RN bolo v roku 2022 vyčlenených v rozpočte mesta Nitra 85 tisíc eur 

 

 Na zabezpečenie tlače v roku 2023, pri navrhovanom zníženom náklade 8000 kusov a 

súčasných cenách papiera, je potrebných 35 tisíc eur. Na zabezpečenie grafických prác je 

potrebných 6 tisíc eur. Celkovo ide o čiastku 41 tisíc €.   



 

Tlačené magazíny vybraných samospráv na Slovensku 
 

Všetky krajské mesta vydávajú tlačené magazíny s mesačnou periodicitou. Rozsah strán 
a náklad sa v jednotlivých mestách líši.  
 

Nižšie uvedené údaje o periodikách miest sú zoradené podľa aktuálneho rebríčka „Hlásne 
trúby“, ktorý každé dva roky vydáva organizácia Transparency International Slovensko (TIS). 
Najlepšie hodnoteným krajským mestom sú Košice.   
 

1.) Košice v skratke, mesačník, 24 strán, náklad 100.000 ks 

2.) Radničné noviny mesta Banská Bystrica, mesačník, 16 strán, 34 600 ks 

3.) Prešovský magazín, mesačník, 36 strán, 33 000 ks 

4.) in.ba, Bratislava, mesačník, 48 strán,  190 000 ks 

5.) Radničné noviny, Nitra, mesačník, 28 strán, 40 000 ks  

6.) Novinky z radnice, Trnava, mesačník, 44 strán, 5000 ks 

7.) Radničné noviny mesta Žilina, mesačník, 16 strán, 35 500 ks 

8.) Info Trenčín, mesačník, 16 strán, 26 600 ks 

TOP 5 tlačených periodík okresných miest podľa rebríčka TIS: 
 

1.) Život v Hlohovci, mesačník, 10 000 ks 

2.) Martinské noviny, mesačník, 23 000 ks 

3.) Pezinčan, Pezinok, mesačník, 10 200 ks 

4.) Ľubovnianske noviny, Stará Ľubovňa, týždenník, náklad 4000 mesačne 

5.) Castrum Novum, Nové Zámky, dvojtýždenník, náklad 16 500  

Celkové poradie tlačených mestských periodík na Slovensku nájdete v rebríčku hodnotenia 
Transparency International Slovensko na tomto odkaze: 
 

https://hlasnetruby.transparency.sk/statistiky/Mest%C3%A1+2021  
 

 

Sociálne siete krajských miest na Slovensku 

Nitra – Facebook (FB): 28 tisíc sledovateľov, Instagram (IG): 3711 

Bratislava – FB: 55 tisíc, IG: 39 300 

Trnava – FB: 29 tisíc, IG: 9178 

Trenčín – FB: 16 tisíc, IG: 6769 

Žilina – FB: 17 tisíc, IG: 5034 

Banská Bystrica – FB: 17 tisíc, IG: 3921 

Prešov – FB: 23 tisíc, IG: 3375 

Košice – FB: 30 tisíc, IG: 4100 

 



 

Mediálna rada 
 

Opätovnému sfunkčneniu Mediálnej rady by mala predchádzať politická dohoda na jej 
členoch, pretože zriaďovateľom rady je Mestské zastupiteľstvo v Nitre. V novom funkčnom 
období je nutné zvoliť nových členov.  
 

Aktuálne platné znenie štatútu rady, okrem iného, hovorí: 
 

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 a na návrh mestskej rady 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.  

 

Záver   
 

Radničné noviny sú primárne určené obyvateľom mesta Nitra, ktorí majú obmedzený resp. 
žiadny prístup k elektronickým médiám. V Nitre žilo k 25. januáru tohto roku 16 222 
obyvateľov v poproduktívnom veku, teda viac ako 65 rokov.  
 

Z vyššie uvedeného materiálu vyplýva, že po formálnej stránke disponuje mesto Nitra 
periodikom, ktoré je v súlade so všetkými krajskými mestami Slovenska (mesačná 
periodicita, počet strán, náklad) 
 

Napriek tomu, že sa RN podľa hodnotenia Transparency International Slovensko z roku 2022 
zaradili medzi skokanov roka (posun o 56 priečok na celkové 11. miesto zo 100 meraných 
samospráv) je zrejmé, že existuje veľký priestor na ich obsahové zlepšenie.  
 

Predkladatelia tohto materiálu sú presvedčení, že vďaka vyššie navrhovaným úpravám sa 
Nitra môže zaradiť medzi špičku medzi tlačenými samosprávnymi médiami.  
 
 
 
 


