
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 31. 5. 2012 
 
 
 
 

 
Informácia o splnení uznesenia Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 397/2011 časť C bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
 

N 
 
 
 

 
 

 
 máj 2012 

 
Predkladateľ: 
Marián Miškanin, v. r. 
riaditeľ kancelária primátora 
 
 
Zodpovedný: 
 
Marián Miškanin, v. r. 
riaditeľ kancelária primátora 
 
 
Spracovateľ : 
Marián Miškanin, v. r. 
riaditeľ kancelária primátora 
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Uznesenie MsZ č. 397/2011 zo dňa 15. 

12. 2011 
4. Výpis z uznesenia MsR č. 518/2012 zo 

dňa 16. 5. 2012 
 
 



 2

                                                                                                             Kód uzn.: 1. 9. 4 
                                                                                                                           18. 1 

 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

A. zrušuje 
 

    uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 397/2011 časť C bod 
    2 zo dňa 15. 12. 2011. 
 

B. vymenováva 
 

    1. Mediálnu radu v nasledovnom zložení:  
Anna Dyttertová - predsedníčka,  
Ľudmila Farkašovská,  
Martin Zaťovič,  
Jozef Havrilla, 
Marián Greksa,  
Marián Miškanin, 
Ľubomír Andrassy,  
Daniela Rodinová,  
Ján Füle.  
 

   2.   Ľubomíra Andrassyho  - kontaktnú osobu s TV Bratislava. 

 

C. schvaľuje 
 
     1.  Vykonanie prieskumu mediálneho trhu v Bratislave. 
    2.   Vykonanie právnej analýzy možností dotovania vysielania TV alebo vydávania novín  
          (okrem inzercie). 

 
D. ukladá 

 
    Mediálnej rade  
    spracovať „Koncepciu mediálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 5  
    rokov s výhľadom na 10 rokov“  v termíne do 30. 9. 2012. 

 
 

T: 30. 9. 2012 
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Dôvodová správa 
V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 397/2011 

časťou C bodom 2, bola dňa 18. 2. 2012 primátorom vymenovaná komisia k prerozdeleniu 
prostriedkov pre efektívne informovanie Bratislavčanov o dianí v samospráve (ďalej len 
komisia).  
 
Komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
Marián Miškanin – predseda 
Ľubomír Andrassy – člen 
Daniela Rodinová – člen 
Ján Füle – člen 
Anna Dyttertová – člen 
Ľudmila Farkašovská – člen 
Martin Zaťovič – člen 
Jozef Havrilla - člen 
 
Rokovanie komisie bolo v termínoch:  

23. 2. 2012  
21. 3. 2012  
10. 4. 2012 

 
Komisia dospela k nasledovným záverom: 

1. predložiť na rokovanie MsZ návrh na zrušenie uznesenia č. 397/2011 časti C bodu 2, 
z dôvodu nerealizovateľnosti v súčasných podmienkach samosprávy. V súčasnosti nie 
je možné presne zadefinovať podmienky výberového konania, pokiaľ si mesto presne 
nezadefinuje čo chce v oblasti mediálnej komunikácie v najbližších rokoch dosiahnuť. 

2. v súlade s materiálom „Protikorupčné minimum pre Bratislavu“ čl. VI, bod 34 je nutné 
vymenovať mediálnu radu, ktorá bude monitorovať obsah tlačeného periodika 
podporovaného mestom, resp. vysielania televízie podporovanej mestom a bude mať 
kompetenciu požadovať jeho zmeny v záujme zabezpečenia obsahovej vyváženosti a 
zastúpenia rôznych názorov na fungovanie mesta. Komisia odporúča obdobné 
zloženie mediálnej rady ako je zloženie komisie vrátane poslanca Mariána Greksu t. j. 
9 členov. 

3. vykonať prieskum. Cieľom prieskumu bude okrem prehľadu toho čo v BA vychádza, 
kto vysiela, kto má aký internet,  kto sú ľudia, ktorí to čítajú, aké majú vzdelanie, vek, 
návyky (sledujú premiéry, reprízy, uprednostňujú internet, nič ich nezaujíma) a pod.. 
Tento prieskum musí zadať na realizáciu mesto. Nemôžme sa spoliehať na to čo nám 
dajú médiá, lebo to je za peniaze médií, prispôsobené ich požiadavkám a aj potrebám. 

4. vykonať právnu analýzu – cieľom analýzy je dať odpoveď na otázku, či môže mesto 
dotovať vysielanie TV alebo vydávanie novín (okrem inzercie).  

5. určiť zamestnanca magistrátu ako kontaktnú osobu s TV Bratislava, ktorý bude 
dohliadať na programovú štruktúru a plnenie v súčasnosti platnej zmluvy. 

6. uložiť mediálnej rade úlohu spracovať „Koncepciu mediálnej politiky hl. m. SR 
Bratislavy na obdobie 5 rokov s výhľadom na 10 rokov“  v termíne do 30. 9. 2012. 
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Uznesenie č. 397/2011 
zo dňa 15. 12. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schva ľuje 

1. Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške  
223 541 234 Eur vrátane finančných operácií. 

2. Príjmy bežného rozpočtu 204 066 126 Eur, výdavky bežného rozpočtu 195 838 586 Eur  
a prebytok bežného rozpočtu 8 227 540 Eur. 

3. Príjmy kapitálového rozpočtu 17 272 452 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 22 702 642 Eur 
a schodok kapitálového rozpočtu 5 430 184 Eur. 

4. Príjmové finančné operácie 2 202 650 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 Eur. 
5. Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012. 
6. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta 

SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2012. 
7. Programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012. 

B. berie na vedomie 

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2014 

C. ukladá  

riaditeľovi magistrátu 

1. Oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam 
magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2012 

 
       T: 16. 1.2012 

 
2. Vyhlásiť výberové konanie na program 6.4. prerozdelenie rozpočtových prostriedkov pre najmenej 

dve médiá s celomestskou pôsobnosťou so zreteľom na efektívne pokrytie - zásah čo najväčšieho 
počtu obyvateľov Bratislavy podľa štandardnej metodiky plánovania komunikácie. 

 
       T: 31.1. 2012  

D. splnomoc ňuje  

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upresňovať v priebehu roka 
schválený rozpočet na rok 2012: 
 
1. V plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
2. V plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov   
 spolufinancovaných z rozpočtu EÚ alebo iných európskych zdrojov. 
3. Upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci  programu  medzi 
 podprogramami, prvkami a projektmi. 

- - - 
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Uznesenie č. 518/2012 
     zo dňa 16. 05. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1. Zrušiť 
    uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 397/2011 časť C bod 
    2 zo dňa 15. 12. 2011. 
 
2. Vymenovať  
    2. 1  Mediálnu radu v nasledovnom zložení:  

Anna Dyttertová,  
Ľudmila Farkašovská,  
Martin Zaťovič,  
Jozef Havrilla,  
Marián Miškanin, 
Ľubomír Andrassy,  
Daniela Rodinová,  
Ján Füle, 
Marián Greksa 
 

   2. 2  Ľubomíra Andrassyho  - kontaktnú osobu s TV Bratislava. 

 

3. Schváliť 

     3. 1   vykonanie prieskumu mediálneho trhu v Bratislave, 
     3. 2   vykonanie právnej analýzy možností dotovania vysielania TV alebo vydávania novín  
             (okrem inzercie). 

 
4. Uložiť 
    Mediálnej rade spracovať „Koncepciu mediálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy na  
    obdobie 5 rokov s výhľadom na 10 rokov“  v termíne do 30. 09. 2012. 

 


