
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,   

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 


