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O regionálnej televízií 
sme sa porozprávali 
s Ing. Máriou Ur-
landovou, Riaditeľkou 

a zakladateľkou regionálnej tele-
vízie TV BRATISLAVA a členkou 
Rady Lotos - spolku regionálnych 
staníc Slovenska.

Čím je regionálna televízia 
výnimočná? 
Je  blízko ľudí a v regiónoch 
obľúbená, je nebulvárna a dôvery-
hodná, prináša informácie, ktoré 
inde nenájdete, pozná divákov aj 
svojich lokálnych klientov. Okrem 
toho sú aj  “strážcovia demokra-
cie”, pretože ovládnuť desiatky TV 
staníc jedinou politickou stranou 
je takmer nemožné.

Koľko ich je na Slovensku?
Na Slovensku existujú desi-
atky regionálnych a lokálnych 
TV staníc, ktoré plnia jedinečnú, 
nezastupiteľnú úlohu - informovať 
o dianí v najbližšom okolí. Obsah 
vysielania je prispôsobený záu-
jmom lokálneho diváka: správy, 
aktuálna publicistika, magazíny, 
ale aj unikátne záznamy z rokova-
nia mestských zastupiteľstiev. 
Na Slovensku sú takmer v každom 
väčšom meste. Lotos ich združuje 
viac ako 50. Televízne stanice sa 
zakladali najmä koncom 90 tych 
rokov ako “starostovský infokanál” 
a časť z nich je dodnes vo vlast-
níctve samosprávy. Televízie vo 
vlastníctve samosprávy sa časom 
stali menej vieryhodné, lebo plnili 
úlohu “hlasnej trúby” starostu či 

primátora. Dnes ich je viac ako 
polovica v súkromnom vlastníctve, 
avšak s podporou miestnej samo-
správy. 

Ako je na tom TV BRATISLAVA? 
Metropolitná TV BRATISLAVA 
je najväčšia regionálna televízia 
na Slovensku, veľkosťou územia 
pokrytého signálom, objemom 
výroby a pestrosťou programu. 
Stanica je súkromným projektom 
televíznej produkčnej spoločnosti 
Viva Studio s.r.o.
Vysiela 24 hodín denne a každý 
deň vyrobí v priemere 2 hodiny 
nového programu. 
Svoj signál šíri prostredníctvom 
DVB-T, UPC, Digislovakia, MAGIO 
TV, Swan  a ďalších operátorov na 
Slovensku. Vysiela aj na internete. 
Na svojej stránke má vybudovaný 
rozsiahlý, denne aktualizovaný 
archív všetkých programov. 
Denne ponúka nielen aktuálne 
spravodajstvo ale i magazín 
z mesta Metro Dnes a 2-krát 
týždenne pripravuje diskusný pro-
gram Beseda o piatej. Mestským 
častiam sa venuje v špeciálnych 
programoch, nechýba ani publi-
cistika a záznamy zastupiteľstiev. 
Okrem toho vyrába záujmové 
magazíny so zameraním na ženy, 
motoristov a informačné tech-
nológie.

Niektoré z lokálnych staníc však 
otáčajú hodinovú slučku celý 
týždeň.
Po prvé v slučke už nevysiela iba 
regionálna televízia, nové kanály 
známych celoplošných televízií 
dookola reprízujú a toho programu 
tiež extra nevyrobia. A po druhé, 
napriek tomu sú sledované, lebo 
sú to informácie z najbližšieho 
okolia. Tieto informácie si 
celoplošná TV nemôže dovoliť. 
Koho v Bratislave zaujíma, že 
v Hornej Dolnej zdochla krava? 
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Mnohé z televízií sú fi nančne 
podvyživené, aká je ich 
budúcnosť? 
Niektoré televízie zanikajú, iné 
vznikajú. Ich osud závisí od vôle 
zastupiteľstva toho ktorého mesta, 
mestskej časti. Nie je v silách 
regionálnej TV uživiť sa z rekla-
my.  Regionálna televízia vlastne 
supluje verejnoprávnu televíziu 
v lokálnych podmienkach.

Sledujete ako je to v zahraničí?
Regionálne vysielanie si vo 
vyspelých krajinách vysoko 
vážia a oceňuje jej význam pre 
spoločnosť. Trvalou udržateľnosťou 
regionálneho vysielania sa 
zaoberajú na úrovni vlády. 
V západoeurópských krajinách je 
vytvorený dotačný program pre 
výrobu lokálnych programov a sú 
legislatívne protežované. V Dán-
sku od r. 2000 novinkou sa stali 
každoročné dotácie nekomerčným 
televíziám na výrobu lokálnych 
programov, a to práve z poplatkov 
súkromného sektora a niektoré 
fi nancie sú vyčlenené z konc-
esionárskych poplatkov. Politika 
pomoci lokálnemu vysielaniu 
je vlastná aj na Novom Zélande 
a Austrálií. 

Ako to vidíte na Slovensku?
Na Slovensku regionálna televízia 
akoby ani neexistovala, hoci 
existuje 20 rokov. To je akoby ste 
mali rodný list, ale vám nechceli 
dať občiansky preukaz, dôkaz 
o totožnosti. Môžete pracovať, ale 
výplatu vám nedajú, lebo nemáte 
občiansky, nemáte bankové 
konto. Na stránke Ministerstva 
kultúry nie je o regionálnej tele-
vízií ani zmienka, hoci štatistiky 
vyplňujeme a zoznam držiteľov li-
cencií existuje. Nie je program, kde 
by sme sa mohli uchádzať o pod-
poru. Audiovizuálny fond nepodpo-
ril festival ani 1000 Eurami, hoci 

sa náš Lotos o podporu uchádzal. 
Prieskumy od Media-nu monitor-
ovali 50 televízií, ale regionálna 
TV sa tam nezmestila ani ako “re-
gionálna TV” všeobecne ak už nie 
menovite, hoci evidentne sa táto 
televízia pozerá. Portály ktoré sa 
venujú médiám si nás nevšímajú 
vôbec, tlačové správy od regionál-
nej TV sú pre nich nezaují-
mavé, málo bulváru? Grantové 
programy a informačné kampane 
regionálnu TV vynechávajú úplne 
- neexistuje. 

Aké je východisko? Čo viete 
ponúknúť?
TV Bratislava ako jediná z re-
gionálnych TV  realizuje pries-
kumy sledovanosti a teda ponúka 
reálnych divákov. Podľa prieskumu 
od agentúry Dicio ju sleduje 
pravidelne 35,5% obyvateľov 
Bratislavy. Ďalších divákov má 
mimo Bratislavy, kde vysiela. Ak 
si uvedomíme, že trhový podiel 
napr. RTVS Dvojky je 4% (z 4 mil. 
divákov je to 160 000) a sú stanice 
aj s menším podielom, hoci majú 
titul “celoplošné”, tak regionálne 
televízie si počíňajú vynikajúco. 
Ak niečo odvysielajú všetky re-
gionálne stanice, môžu dosiahnúť 
že program uvidí aj 1 mil. divákov 
a to číslo porovnateľné s RTVS 
Jednotkou.
My vieme ponúknuť reálnych 
divákov. To by si mohli uvedomiť 
aj zadávatelia reklamy. Medialne 
agentúry radšej plánujú celoplošné 
média, ale ak klient bude chcieť 
nás, prispôsobia sa. Klienti, ktorí 
už u nás inzerovali sa vracajú, 
lebo kampaň bola efektívna. Ide to 
pomaly ale výsledky sú.

Čo ste o regionálnej televízii nevedeli
Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Čím je pre 
obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestna 
televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.
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