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PREČO HLÁSNE TRÚBY

• Radničné noviny sú 
vydávané za verejné 
peniaze a pod 
kontrolou autority 
verejnej správy 

• Formálne znaky 
verejnoprávnych 
médií 

• V praxi však obsah 
často cenzurovaný a 
zneužívaný v 
prospech aktuálneho 
vedenia samosprávy



AKO SME HODNOTILI

• V poradí tretie hodnotenie 
(2016, 2018, 2021)

• Hlásne trúby inšpirované projektom 
českého združenia Oživení

• Vzorka zhodná s pravidelným rebríčkom 
transparentnosti 100 najväčších 
samospráv

• Hodnotených 84 titulov, ktoré 
samosprávy vydali v aktuálnom 
volebnom období aspoň päťkrát (zväčša 
mesačníky)

• Vzorka: posledných päť čísel do 
októbra 2021 (spolu 420 vydaní)



NOVINÁRSKE ŠTANDARDY

2018 2021

Reakčná rada 55% samospráv 71% samospráv

Štatút redakcie 34% samospráv 49% samospráv

Etický kódex minimálne 26% samospráv

• V takmer tretine redakčných rád (17 z 60) má priame zastúpenie vedenie 
mesta (primátor, zástupca alebo prednosta).

• V ďalšej viac ako tretine (24) majú primátori svojich ľudí – vedúcich 
odborov, hovorcov, alebo ďalších podriadených.

• Napr. redakčnú radu Radničných zvestí Topoľčany tvorí primátorka, 
viceprimátorka, hovorca mesta a vedúca odboru školstva.

• Len 4 rady (Bratislava, Petržalka, Trnava, Sereď) sú zložené výlučne z 
externých odborníkov.

Dotazníkový prieskum TIS v 100 najväčších slovenských samosprávach, 4Q/2021



NOVINÁRSKE ŠTANDARDY II.



ČO SME HODNOTILI
Alternatívna plocha - neanonymná váha: 10

Alternatívna plocha - anonymná váha: 5

Politická plocha (POP) obsahujúca budúce 

rozhodnutia – neanonymná

váha: 10

Plocha POP obsahujúca budúce rozhodnutia -

anonymná

váha: 5

Politická plocha POP váha: 5

Plocha zápisu z uznesení váha: 2

Plocha POP s poškodzujúcou formou - neanonymná váha: 9

Nadštandardný výskyt fotiek primátora (starostu) váha: 8

Nadštandardný výskyt zmienok o primátorovi 

(starostovi)

váha: 7

Nadštandardný výskyt fotiek vedenia radnice váha: 5

Nadštandardný výskyt zmienok o vedení radnice váha: 3

Celková anonymná plocha váha: 3

Pozitívne obsahové 
časti v periodiku s 
váhami:

Obsahové časti 
negatívne ovplyvňujúce 
hodnotenie periodika:



UŽITOČNOSŤ NOVÍN
• Rozptyl: 

77% -

32%

• Mierne 

zlepšenie: 

nárast zo 

49% na 

52%

• 28 titulov 

skôr 

škodlivých

pre verejnú 

kontrolu 

samospráv



NAJLEPŠÍ A NAJHORŠÍ



NAJLEPŠÍ A NAJHORŠÍ



NOVÉ TITULY

Košice

1. miesto

Petržalka

5. miesto

Martin

9. miesto

Nitra

11. 

miesto



SKOKANI

Pezinok

10. miesto

+67

Šamorín

16. miesto

+61

Nitra

11. miesto

+56



NAJVÄČŠÍ PREPAD

Bánovce

79. miesto

-66

Ružomberok

77. miesto

-57

Zvolen

65. miesto

-56



ČIERNOBIELY SVET

59 %
vydaní radničných novín neobsahuje žiaden polemický názor 
(58% v roku 2018)

65 %
vydaní radničných novín neobsahuje žiadnu snahu o zapojenie 
ľudí do rozhodovania (72% v roku 2018)

8 %
vydaní radničných novín obsahuje vyjadrenia poškodzujúce 
oponentov radníc bez možnosti reakcie (15% v roku 2018)



NOVINY V RUKÁCH PRIMÁTOROV

30 %
Samospráv nadmerne zmieňovalo primátorov a starostov

(44% v roku 2018)

60 %
samospráv zverejňovalo nadmerné množstvo fotografií primátorov 
a starostov
(63% v roku 2018)

12 %
samospráv zverejňovalo nadmerné množstvo fotografií ďalšieho 
vedenia radnice (viceprimátori a prednosta)
(20% v roku 2018)



NAJDRAHŠIE NOVINY

• 112-tisíc eur (s DPH) celkové náklady na 
vydávanie v roku 2020

• limit na kampaň 250.000 eur

• mesačník (10 vydaní v roku), bezplatný, bez 
inzercie

• 31 centov na jeden výtlačok

• 24 centov ročne na obyvateľa

• náklad 36500 ks, v roku 2021 zvýšený na 
180.000 ks, v roku 2022 na 192.000 ks

Dotazníkový prieskum TIS v 100 najväčších slovenských samosprávach, 
4Q/2021



NAJDRAHŠIE NOVINY II.

• 96-tisíc eur (s DPH) celkové náklady na 
vydávanie v roku 2020,

• limit na kampaň 50.000 eur

• mesačník (11 vydaní v roku), náklad 9100 
ks, bezplatný,

• 96 centov na jeden výtlačok

• 4,9 eura ročne na obyvateľa

Dotazníkový prieskum TIS v 100 najväčších slovenských 
samosprávach, 4Q/2021



NEPUSTIA KONKURENCIU



PR PRIMÁTOROV
• Prevažujúci trend:

Jednostranné 

informovanie v 

pozitívnom duchu.

• Typický príklad:

Šéfredaktorom 

Radničných novín 

Nitra je vedúci 

odboru komunikácie 

a propagácie.

• Pravidelná rubrika 

Meníme Nitru. PR 

články propagujúce 

investície mesta.



PR PRIMÁTOROV II.
• Noviny Bratislavy má na 

starosti profesionálna 

novinárka, obsah však tvorí 

v komunikácii s 

oddelením komunikácie a 

marketingu.

• Primátor sa v nich takmer 

nezjavuje, na druhej strane 

neobsahujú žiadnu kritiku, 

články prezentujú len 

pohľad radnice, viaceré 

možno označiť za PR jeho 

vedenia.



PR PRIMÁTOROV III

• Okrem tradičných novín 

Ružomberský hlas začal 

Ružomberok vydávať aj 

schránkové noviny.

• Mesačník vznikal na radnici 

pod dohľadom hovorcu, bez 

vlastného štatútu, redakčnú 

radu tvorili podriadení 

primátora.

• Raz ročne vydáva schránkové 

noviny aj Partizánske, ako 

doplnok k štandardným 

novinám Tempo.

• .



V RUKÁCH ŠÉFOV RADNÍC

• Primátori sú často jediní 

politici, ktorí majú 

priestor v mestských 

novinách

• Príklad: Kysucké Nové 

mesto má pravidelnú 

celostranovú rubriku Z 

diára primátora

• V 5 hodnotených 

vydaniach 119 zmienok 

primátora a 20 jeho 

fotiek



V RUKÁCH ŠÉFOV RADNÍC II.

• Príklad: Primátor 

Trebišova Marek 

Čižmár zneužíva 

noviny na svoju 

nadmernú prezentáciu. 

Propaguje aj konkrétnu

politickú značku.

• V štvorstranovom 

vydaní (7/2021) sú 

štyri fotky na ktorých 

Čižmár strihá pásku.

• Na troch fotkách i s 

vedúcimi predstaviteľmi 

strany Hlas.



V RUKÁCH ŠÉFOV RADNÍC III.

• Príklad: Primátor 

Hnúšte Roman 

Lebeda je redaktorom 

novín Hnúšťanský 

hlas.

• V 5 hodnotených 

vydaniach sa ako 

autor podpísal pod 

22 článkov 

informujúcich o 

činnosti mesta aj jeho 

osobne.



SKRYTÁ REKLAMA

• Radničné noviny nie sú iba pod 

vplyvom vedenia radníc ale 

podliehajú i záujmom zvonka.

• Mesačník mesta Levoča 

zverejňuje pravidelne články 

písané hovorkyňou 

zdravotníckej skupiny Agel.

• V piatich hodnotených 

vydaniach je takýchto 

článkov až 12 z celkovo 34 

spravodajských textov.

Väčšinou majú charakter PR 

článkov, nejde o platenú 

reklamu.



BIČ NA KRITIKOV
Noviny v najväčšej miere zneužil 

primátor Rimavskej Soboty a 

poslanec Jozef Šimko.

V rubrike Poslanecké okienko jeho 

asistent útočí na oponentov v 

slovenskom parlamente.

Primátor pravidelne napáda opozíciu v 

meste, aj cez osobné útoky.

Poslancov napr. obvinil, že jeden 

zamlčal dvojnásobné odsúdenie, iný 

vykradol priateľku, ďalšiemu exekútor 

siaha na príjmy. Poslanci nedostali 

priestor na reakciu.



KVALITNÉ NOVINY

• Predchádzajú stretom záujmov pri 
tvorbe obsahu 

• Zapájajú opozíciu do redakčnej rady

• Periodiká ako prínosný 
zdroj informácií 

• Slobodné vytváranie 
názorov na chod 
miestnej samosprávy• Stanovujú jasné pravidlá pre 

tvorbu obsahu 

• Presadzujú samostatný, 
zodpovedný a aktívny prístup 
redakcie k tvorbe obsahu

• Rešpektujú zásadu rovnakého 
prístupu k prezentovaniu 
názorov o/voči činnosti radnice

• Zvyšovanie 

možnosti 

participácie pre 

občanov

• Spravodlivá súťaž 

regionálnych 

politických síl 



KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE? 

• Podrobné vysvetlenie postupu hodnotenia

• 420 novín na jednom mieste, v ktorých možno po stranách prezerať 

hodnotenie v jednotlivých krokoch

• Porovnanie s rokom 2018 a 2016 https://hlasnetruby.transparency.sk/

https://hlasnetruby.transparency.sk/


www.transparency.sk
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

„Projekt ‘Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship for a 

Better Selfgovernment)’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný 

z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis 

v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.


