Mediálna politika mesta Stará Turá
Úvod
Mediálna politika mesta Stará Turá slúži ako nástroj na aktívnu komunikáciu so širokou
verejnosťou s najväčším dôrazom na obyvateľov mesta a inštitúcie, ktoré v ňom pôsobia.
Zmysel existencie a fungovania miestnych médií v meste Stará Turá spočíva v oživovaní
občianskych aktivít a tým postupnej revitalizácie spoločnosti a jej spoločensky užitočných
hodnôt. Základným princípom mediálnej politiky mesta je transparentnosť a otvorenosť,
pričom platí, že informačné kanály slúžiace na komunikáciu mesta navonok sú nosiče hlasu
mesta ako takého, nie aktuálneho vedenia mesta. Takéto nastavenie spĺňa kritériá média
verejnej služby, jeho verejnoprávny charakter, či už vo forme spoločensko-politickej polemiky
alebo otváraním politicky náročných tém.
Subjekty mediálne politiky
Subjektami mediálnej politiky v meste Stará Turá sú:






mesačník Staroturiansky spravodajca,
pozícia vedúci kancelárie primátora mesta a hovorca mesta,
mestský rozhlas,
web sídlo mesta, oficiálna facebooková stránka mesta,
Televízia Stará Turá.

Staroturiansky spravodajca
Staroturiansky spravodajca sú mestské noviny, ktorých vlastníkom - vydavateľom je Mesto
Stará Turá (v súlade s § 6 ods.3 zákona č. 167/2008), sú registrované v zozname periodickej
tlači Ministerstva kultúry SR pod číslom EV 2849/08. Mestským novinám bolo pridelené ISSN
číslo 1338-9688. Tlačiarom, ktorý zabezpečuje tlač a distribúciu novín, je spoločnosť T-štúdio,
s. r. o., Stará Turá.
Mesačník Staroturiansky spravodajca vychádza pravidelne od roku 1993. Spĺňa úlohu
informačného spravodajcu mesta Stará Turá najmä pre staršiu generáciu občanov. Plní
informačnú, kultúrno-spoločenskú a propagačnú funkciu. Mesačník informuje predovšetkým
obyvateľov mesta o živote v Starej Turej, jeho problémoch a riešeniach, pričom si uchovávajú
charakter nezávislosti na politických stranách a hnutiach.
Tvorbu Staroturianskeho spravodajcu zabezpečuj Redakčná rada. Rada je tvorená z jej
predsedu a viacerých členov. Tí sú garantmi kvality časopisu, posudzovateľmi príspevkov.
Redakcia časopisu koncepčne a organizačne zabezpečuje procedúru editovania časopisu, t.j.
prijímanie príspevkov, ich postúpenie na recenzné pokračovanie, resp. konečné editorské práce.
Redakčná rada pracuje nezávisle a na etických princípoch, pričom zabezpečuje, aby verejnosti
podávala informácie aktuálne, pravdivé, presné, overené, úplné. Pravdivosť informácií
predpokladá, že fakty, ako ich základ, sa podávajú čo najobjektívnejšie, v ich pravom kontexte,
bez skresľovania. Členovia Redakčnej rady sa riadia zásadami Etického kódexu (príloha), ktorý
upravuje etické pravidlá pracovníkov mestských médií a pracovníkov mesta s ohľadom na
dodržiavanie princípov plurality a verejnoprávnosti mediálneho priestoru, ďalej platnej
legislatívy v oblasti masmédií ako je tlačový zákon, zákon o vysielaní a retransmisii, zákon o
digitálnom vysielaní programových služieb, či odporúčaní Rady Európy Výboru ministrov
členským štátom o opatreniach na podporu mediálneho pluralizmu.

Mesačník vychádza 12-krát do roka v náklade 18 000 kusov, v mesiaci február pripájame
farebnú prílohu Kalendár podujatí mesta na aktuálny rok. Predaj časopisu sa uskutočňuje vo
vybraných 6 predajniach, cena za kus je 0,69 eur.
Staroturiansky spravodajca ponúka priestor aj na platenú inzerciu na základe platného cenníka.
Farebný individuálny formát reklamnej plochy po dohode o umiestnení 1 cm2 – 0,80 eur.
V prípade viacnásobnej inzercie je cena stanovená dohodou.
Kontakt:
šéfredaktor – Mgr. Miroslav Krč, e-mail: media@staratura.sk, Tel.: 0905 446 984
Vedúci kancelárie primátora a hovorca mesta
Vedúci kancelárie primátora mesta a Hovorca mesta plnia nasledujúce úlohy v rámci mediálnej
politiky mesta Stará Turá:
1. Komplexne koordinujú komunikačné aktivity MsÚ.
2. Monitorujú činnosť MsÚ, jeho jednotlivých organizačných zložiek, výstupy z MsZ
a komisií.
3. V súčinnosti s vedením mesta a vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek spracúvajú
informácie o činnosti MsÚ a primátora mesta a zabezpečujú ich ďalšie šírenie.
4. Vytvárajú a udržiavajú efektívne komunikačné kanály zabezpečujúce šírenie informácií
smerom k verejnosti (mestský rozhlas, Staroturiansky spravodajca, web sídlo mesta,
facebooková stránka mesta)
5. Koordinujú médiá spadajúce do kompetencie samosprávy - web, rozhlas a
noviny s cieľom vytvoriť čo najprofesionálnejšiu a najefektívnejšiu formu prezentácie
činnosti MsÚ a samotného mesta.
6. Pripravujú, organizujú, vedú a moderujú prípadné tlačové konferencie a besedy, brífingy.
7. Budujú, rozvíjajú a udržiavajú korektné vzťahy so zástupcami médií, zabezpečujú
stretnutia s novinármi, ich účasť na dôležitých podujatiach organizovaných mestom Stará
Turá a primátorom mesta.
8. Pripravujú tlačové správy a vyhlásenia, spracúvajú otázky a odpovede zo strany verejnosti
a médií.
9. V prípadoch uverejnenia nepravdivých a špekulatívnych informácií zabezpečujú
po konzultácii s vedením mesta alebo vedúcimi jednotlivých organizačných zložiek
bezprostrednú reakciu.
10. Zastupujú vedenie mesta Stará Turá a primátora mesta pred médiami a novinármi v prípade
neprítomnosti vedenia mesta Stará Turá a primátora mesta.
11. Spravujú evidenciu kontaktov novinárov, redaktorov, médií a tlačových agentúr.
12. Zabezpečujú televízne a rozhlasové vystúpenia vedenia mesta, ich dramaturgiu a réžiu.
13. Pomáhajú vytvárať pozitívny imidž mesta Stará Turá.
Kontakt:
vedúca kancelárie primátora – Mgr. Lívia Boorová, e-mail: kancelaria@staratura.sk, Tel.: 0915
984 309
hovorca mesta - – Mgr. Miroslav Krč, e-mail: media@staratura.sk, Tel.: 0905 446 984
Mestský rozhlas Stará Turá
Mestský rozhlas je zariadením, ktoré slúži k sprostredkovaniu správ, dôležitých informácií,
oznamov, reklám a k vysielaniu rôznych relácií Mestského úradu a právnických a fyzických
osôb. Technické zariadenie mestského rozhlasu je majetkom Mesta Stará Turá.
Prevádzkovateľom mestského rozhlasu je Mesto Stará Turá, ktoré zabezpečuje jeho činnosti
v priestoroch Mestského úradu Mesta Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá.

Reláciu pre odvysielanie v mestskom rozhlase prijíma od právnickej alebo fyzickej osoby,
záujmového združenia, politickej strany alebo hnutia zamestnanec Mesta Stará Turá poverený
obsluhou mestského rozhlasu v písomnej forme od žiadateľa (príp. telefonicky, faxom alebo emailom).
Podmienkou odvysielania relácie v miestnom rozhlase je úhrada platby vo výške: 3,50 eur za
jednu odvysielanú reláciu pre fyzické aj právnické osoby. V prípade opakovaného hlásenia sa
suma násobí počtom hlásení.
Pravidelný vysielací čas miestneho rozhlasu sa stanovuje na pracovné dni vo vysielacom čase
o 10.00 hod. a 14.30 hod., ak nie je určené inak. V prípade dôležitého a neodkladného
oznámenia vo verejnom záujme sa tento oznam odvysiela i mimo pravidelného vysielacieho
času a hodiny.
Bližšie informácie o vysielaní mestského rozhlasu sú zahrnuté v Smernici č. 4/2019 pre
vysielanie Mestského rozhlasu v Starej Turej a poskytovanie SMS služby, ktorú pripájame
v prílohe pod textom.
Kontakt: Mgr. Miroslav Krč, e-mail: media@staratura.sk, Tel.: 0905 446 984
Web sídlo mesta
Webové sídlo mesta www.staratura.sk umožňuje získať okamžitý prístup k najaktuálnejším
informáciám spravodajského charakteru a informáciám na úradnej tabuli. V rámci web sídla
mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách,
podujatiach, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá, aktuálne informácie z jednotlivých
oddelení mestského úradu. Na webovom sídle sú uverejňované všetky dôležité oznamy, ktoré
sa dotýkajú občanov mesta.
Oficiálna facebooková stránka mesta
Mesto Stará Turá od roku 2019 využíva na zlepšenie informovanosti verejnosti o aktivitách
a projektoch mesta aj sociálnu sieť Facebook. Pod stránkou Mesto Stará Turá – oficiálna stránka
mesta (https://www.facebook.com/mestostaratura/) sú pravidelne uverejňované príspevky
k aktuálnym témam, ktoré sa týkajú mesta Stará Turá a jeho občanov.
TV Stará Turá
V roku 1999 začalo v Starej Turej na základe zmluvy s Videoštúdiom RIS, s. r. o., Senica.
fungovať vysielanie videotextu pre občanov v rámci káblových rozvodov spoločnosti UPC. Od
roku 2009 sa vďaka spolupráci mesta a spomínanej spoločnosti začalo s vysielaním relácii
Novinky zo Starej Turej. Jednotlivé relácie prinášali v dvojtýždenných intervaloch zaujímavé
reportáže z rôznych oblastí života mesta Stará Turá. Počas niekoľkých rokov sa štruktúra
vysielania menila, v niektorých rokoch bola výroba relácii pozastavená pre finančné opatrenia
v rozpočte mesta. Počas dvoch rokov relácie realizovali aj žiaci Strednej odbornej školy v Starej
Turej. Neskôr sa mesto pre nízku kvalitu vrátilo opäť k profesionálnej výrobe relácii
Videoštúdia RIS. Od roku 2019 sa zazmluvnila aj výroba priamych prenosov zasadnutí
Mestského zastupiteľstva pre zvýšenie transparentnosti rozhodnutí vedenia mesta a mestského
zastupiteľstva.
V Starej Turej dňa 30.6.2020

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

