
Pár slov o nás 

Mestská televízia Trnava (MTT) je lokálna televízna stanica, ktorá 

neodmysliteľne patrí ku krajskému mestu Trnava. Možnosť sledovať MTT majú 

obyvatelia Trnavy, ale aj  okolitých obcí. Nájdete ju v ponuke spoločností UPC 

Digital a UPC Analóg, Magio (Slovak Telecom), SWAN (MAX Multimedia), 

OrangeTV a u prevádzkovateľa DVB-T vysielača v Trnave. Prostredníctvom 

služieb Swanu sledujú vysielanie Mestskej televízie Trnava diváci z celého 

Slovenska. Vďaka webovému sídlu www.mtt.sk a sociálnej sieti Facebook môžu 

spoznať dianie v meste a v jeho blízkom okolí priaznivci moderných médií nielen 

zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.  

Mestská televízia Trnava dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie lokálne 

televízie. Svojim pracovníkom poskytuje odborné školenia, profesionálne 

konzultácie, účasť na vzdelávacích seminároch. Záleží nám na kvalite práce, na 

osvojení si televíznych zručností potrebných pre spravodajskú a publicistickú 

tvorbu s akcentom na lokálny a regionálny kontext. 

Mestská televízia Trnava je členom spolku lokálnych televíznych staníc 

Slovenska LOToS a asociácie RegionTVnet. Pravidelne sa zúčastňujeme na 

workshopoch, ktoré spolok a asociácia organizujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtt.sk/


Naše služby 

Mestská televízia Trnava prevádzkuje na základe pridelenej licencie č. TD/92 

z roku 2012 lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby so 

štandardom digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C. 

Mestská televízia Trnava vysiela vlastné programy (relácie, rubriky) i programy 
preberané od členov spolku LOToS.    

Zo zákona 308/2000 Z. z. vyplýva, že každý vysielateľ na základe pridelenej 

licencie môže vysielať reklamu a telenákup. Preto Mestská televízia Trnava 
svojim klientom ponúka možnosť prezentácie formou platených reklamných 

spotov, sponzorských odkazov, reklamy umiestenej vo videotexte, P.R. 
rozhovoru, banneru a telenákupného programu. V prípade záujmu ponúkame 
našim klientom dokumenty a prezentačné videá na vysokej obsahovej a 

technickej úrovni, dokonca vo viacerých jazykových mutáciách.   

Za ostatné roky prešla Mestská televízia Trnava významnými programovými, 

personálnymi i technickými zmenami. Divákom od roku 2012 ponúkame dva 

spravodajské a športové bloky (Trnavský magazín a Šport) týždenne, pridanou 

hodnotou sú aktuálne úpravy skladby príspevkov v Trnavskom magazíne v 

prípade významných udalostí. Okrem toho máme vo svojej programovej skladbe 

zaradený profilový program Mám Trnavu rád, telenákupný program Šanca na 

zmenu, cestovateľský magazín Cesta okolo sveta, reláciu venovanú opusteným 

psom v trnavskom útulku s názvom Bezbúdovci, program o knihách a 

spisovateľoch - Medzi riadkami, súhrnnú reláciu o kultúrno-spoločenských 

podujatiach - Kultúrna mozaika, množstvo kratších i dlhších dokumentov, ale tiež 

priame prenosy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, či svätých omší. Od roku 

2012 sme vybavení Full HD kamerami. V tomto formáte materiál 

zaznamenávame, ale pre potreby vysielania Full HD formát konvertujeme do SD 

rozlíšenia. Všetky nami vyrobené relácie, rubriky, dokumenty a reklamy 

archivujeme okrem SD aj vo Full HD formáte. Kvalitné technické zázemie 

Mestskej televízie Trnava dopĺňa plne digitálna strižňa so strihovým a grafickým 

softvérom na spracúvanie materiálu a tiež online strižňa. Ďalšími benefitmi sú 

kabeláž na priame prenosy a záznamy podujatí, harddiscový rekordér na 

zaznamenávanie podujatí vo Full HD, intercom pre komunikáciu réžie 

s kameramanmi. Techniku Mestskej televízie Trnava je možné napojiť na 

projektor, a robiť tak projekciu na rôznych verejných podujatiach, ako napríklad 

plesy, hudobné festivaly, koncerty, a pod.   

          

 

 

 



  Rok 2017 z pohľadu riaditeľky Mestskej televízie Trnava 

Rok 2017 bol pre Mestskú televíziu Trnava rokom pripomenutia si 20. výročia 

založenia MTT. Bol úspešný z mnohých pohľadov. Predovšetkým sme naplnili 

všetky ciele, ktoré sme si na jeho začiatku stanovili. Týkali sa tak programovej 

náplne, "rebrandingu", ako aj prezentácie televízie navonok. 

V roku 2017 sme obsadili druhé miesto v ankete portálu Profesia.sk s názvom 

Najzamestnávateľ roka v kategórii Médiá. Skončiť hneď za RTVS považujeme za 

obrovský úspech. Navyše, sme jedinou lokálnou a regionálnou televíziou, ktorej 

sa podarilo dostať do nominácie, neskôr do prvej trojky a skončiť na krásnom, 

druhom mieste.  

Na jar sme širokej verejnosti i divákom predstavili inovovanú, mladú, dynamickú 

televíziu. Zmenili sme sa 13. mája na mestských hradbách pred očami divákov, 

priaznivcov a priateľov MTT. Predstavili sme nové logo, slogan "Vstúpte do 

obrazu", celkový vizuál, ponúkli sme dokument "Mesto v nás", upútavku na 

dokument o 20. rokoch MTT s názvom "Blízkosť, dôvera, Trnava..." a večer sme 

zavŕšili vídžejingom, ktorý sa dá zjednodušene vysvetliť ako vizualizácia hudby. V 

našom prípade to boli historické zábery Trnavy so živým hudobným podkladom 

skupiny Impaco Trio. Chceli sme, aby si naše nádherné trnavské hradby vpísali 

do svojich tehál aj našu zmenu. Aby v nich navždy zostala otlačená naša stopa. 

Teraz si prajeme, aby sme sa stali časťou spomienky našich divákov, jedným 

kamienkom ich vlastnej mozaiky.   

V septembri som z pozície riaditeľky MTT spoluorganizovala s Radou pre 

vysielanie a retransmisiu worskhop pre všetky regionálne a lokálne televízie na 

tému najčastejších chýb vo vysielaní, sankcií a otázok vysielateľov.   

V novembri sa Mestská televízia Trnava opäť zúčastnila na prehliadke tvorby 

televízií združených v spolku LOToS "Worskhop 2017". Odniesli sme si tri prvé 

miesta - v kategórii spravodajstvo sme zožali úspech s investigatívnou 

reportážou "Podvodníci v Trnave", kde náš kameraman doslova nasadzoval 

vlastný život v snahe zastaviť podvodnú skupinu rumunských občanov 

operujúcich na území Trnavy. V kategórii reklama sme uspeli s milou pozvánkou 

na Stredoveké vianočné trhy. V kategórii voľná tvorba sme zvíťazili s 

dokumentom Mesto v nás. Stáva sa zriedkavo, aby jedna televízia vyhrala tri z 

celkovo piatich kategórií. O to viac nás úspech teší. Zároveň je výzvou a 

záväzkom do ďalšieho roka.              

20. výročie sme chceli osláviť so všetkými Trnavčanmi. I s tými, ktorí nemajú 

možnosť sledovať MTT. Vyšli sme preto v máji do Promenády, na Trnavský rínek, 

v júni sme potešili deti v rámci podujatia Dobrovoľníci deťom, mnohé rodiny s 

deťmi zavítali na podujatie Madová sobota ("madová"=medová, fajnová, 

parádna) do rekreačnej oblasti Kamenný mlyn, v novembri sme zorganizovali 

mimoriadne úspešný lampiónový sprievod "Čarovné lampáše" a spomienkové 

podujatie spojené s premietaním archívnych záberov "Vstúpme do obrazu".    



V roku 2017 sme posilnili oblasť tvorby krátkych videí, dokumentov a 

medailónov. Keďže Mestská televízia Trnava oslávila 20. výročie vzniku, vytvorili 

sme, okrem iného, dva dokumenty - "Mesto v nás", ktorý obsiahol všetky chute, 

vône, zvuky a farby Trnavy a "Blízkosť, dôvera, Trnava" o dvadsiatich rokoch 

našej televízie. Mimoriadne úspešný bol medailón o známom trnavskom 

čašníkovi Romanovi Delinčákovi z cyklu Známi-neznámi.    

Opäť sme pozorne vyberali témy do spravodajstva, diskusných 

a špecializovaných relácií, pozývali sme si zaujímavých hostí. V záujme zlepšiť 

hlasový prejav redaktorov spravodajstva sme pokračovali v spolupráci s 

odbornou školiteľkou. Pre zlepšenie kameramanskej a strihačskej práce sa naši 

kolegovia zúčastňovali na workshopoch, prednáškach, konferenciách a 

seminároch.    

Na záver 

Rok 2017 bol pre mňa rokom bilancovania, pripomínania si toho, čo sa zmenilo v 

MTT, ale aj v samotnom mediálnom priestore za posledných 20 rokov. Nezmenili 

sa totiž iba technológie, ale aj kultúra, trendy, názory, myslenie. Zmenil sa 

človek - náš divák. Nastúpili nové médiá, ktoré sú prístupné okamžite, kdekoľvek 

a kedykoľvek. Sú interaktívne a dokážu zasiahnuť oveľa väčšie publikum než 

televízia. Moji kolegovia preto dnes musia byť multimediálni žurnalisti. Mestská 

televízia Trnava aktívne pôsobí na sociálnej sieti Facebook, kde má takmer 11 

500 organických fanúšikov, teda ozajstných priaznivcov. Od leta sme viac aktívni 

na Instagrame. Naše relácie nájdu diváci na webstránke MTT, od mája aj na 

kanáli YouTube. Máme nové zvučky relácií, nové predely aj upútavky. V 

posledných rokoch nastúpil vo svete trend skracovania spravodajských 

príspevkov, a ten sme si osvojili aj u nás. Okrem toho sme striktne zmenili 

poradie správ, a to od skutočne najdôležitejších po najmenej dôležité. Pracujeme 

na tom, aby sme divákom ponúkali užitočné správy. Dbáme na jazykovú kultúru, 

príjemný prejav. Kľúčové pre nás je, aby boli príspevky vyvážené a objektívne. 

Vedieme redaktorov k tomu, aby boli kreatívni a prinášali vlastné témy. V 

Trnavskom magazíne dlhší čas pracujeme so spravodajskou bodkou, ktorá nesie 

príjemnú emóciu. Na rozdiel od celoplošných televízií, kde ide predovšetkým o 

oslovenie ženy, my bodku koncipujeme ako rodovo rovnú, nie podmienenú. 

Oproti minulosti sa viac snažíme apelovať na divácku angažovanosť a vyzývame, 

aby nám posielali námety na reportáže. V Trnavskom magazíne propagujeme 

naše vlastné relácie, čím umožňujeme divákom nájsť si program, ktorý ich 

skutočne zaujíma. Našou aktuálnou prioritou je nájsť priesečník medzi dvoma 

publikami - tradičným a moderným, keďže fenomén nových médií priniesol so 

sebou iný typ publika. Našou úlohou je hľadať témy a spôsoby ich spracovania, 

ktoré budú relevantné a atraktívne pre obe publiká. Zmenili sme webové sídlo 

MTT, ktoré je po rokoch konečne "priateľské" k mobilom a tabletom.   

Túžim po tom, aby to, čo vyrobíme, u divákov rezonovalo. Veľmi si želám, aby 

bola MTT otvorená televízia. Náš slogan "Vstúpte do obrazu" deklaruje práve 

otvorenosť, informačnú pohostinnosť a vzájomný priestor. Divákov pozýva 



vstúpiť do obrazu aj ako tvorcov samotného obsahu. V rámci lokálneho priestoru 

sa z diváka ľahko stane napr. autor vlogu, respondent, ale aj redaktor. Už dlho 

mám sen, že u nás v trnavskej televízii vznikne tzv. kolaboratívna žurnalistika. 

Zrozumiteľne povedané, divák nám nakrúti prvotné video, poskytne zábery a my 

tému dopracujeme. Po technickej stránke pracujeme na tom, aby nás televízni 

poskytovatelia zaradili do svojej programovej ponuky v HD kvalite. Snažíme sa 

tiež o spustenie živého vysielania na webovej stránke MTT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kľúčové formáty 

Trnavský magazín - spravodajský blok z Trnavy a okolia obohatený o športové 

informácie. Akcent na dianie v Meste, na predstaviteľov Mesta a MsÚ, ankety, 

užitočné správy, reflexia celospoločenského diania. Premiéra vždy v pondelok 

a vo štvrtok.    

Štúdio – 30 minútová diskusná relácia s hosťom/hosťami o kultúrnych, 

športových, spoločenských podujatiach, o školstve, doprave, sociálnych 

otázkach, charite na území mesta, životnom štýle, atď. 

Mám Trnavu rád – medailón o úspešných, verejne známych ľuďoch, ktorí sa 

profesijne presadili a narodili sa v Trnave, poprípade sa do nej prisťahovali alebo 

v nej pracovne pôsobia. Je predovšetkým vyznaním Trnave, ale tiež návodom, 

ako sa stať úspešným. Cieľom relácie je pozitívne vplývať najmä na mladých ľudí, 

aby sa snažili nasledovať úspech Trnavčanov, ako aj prostriedkom na výraznejšiu 

inklináciu k mestu.           

Šanca na zmenu – 30 minútová telenákupná relácia pre ženy, ktoré chcú 

zmeniť svoju vizáž, často aj prístup k životu. Na jeden deň sa stať iným 

človekom, užiť si skrášľovacie procedúry za asistencie odborníkov (kaderník, 

vizážista, kondičný tréner, stylista, atď.)    

Cesta okolo sveta - rozhovory s cestovateľmi o rôznych kútoch sveta. 

Medzi riadkami - relácia o knihách a spisovateľoch.  

Bezbúdovci – program venovaný opusteným zvieratám bez prístrešia, 

obohatený o rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré majú k zvieratám 

pozitívny vzťah.   

Kultúrna mozaika - súhrn kultúrnych podujatí 

 

Úspešné dokumenty Mestskej televízie Trnava za posledné 4 roky  

• Trnavskí zvonolejári 

• Dobýjanie Trnavy  

• Navštív a objav Trnavu 

• Mestská veža  

• Trnavské betlehemy 

 

 

 

 



    Cieľová skupina 

Od roku 2012 definuje Mestská televízia Trnava svojho diváka takto:  

Žena a muž v produktívnom veku. Ženu zaujíma dianie v Trnave a okolí, sleduje 

ponuku kultúrnych a športových podujatí. Čerpá inšpiráciu, čo si obliecť a obuť, 

ako si vylepšiť postavu, je lojálna k Trnave, a preto ju teší pozerať sa na 

úspešných ľudí, ako vnímajú Trnavu a čím je toto historické mesto pre nich 

príťažlivé. Zaujíma ju komunálna politika, má pozitívny vzťah k zvieratám, 

k vareniu, číta knihy, lifestylové magazíny. Muž je rekreačný športovec, má rád 

autá, pracuje v záhradke, zaujíma sa o politiku, dianie v meste, sleduje lokálne 

správy, dokumenty a diskusie.   

  

    Tím Mestskej televízie Trnava 

Riaditeľka 

PhDr. Dália Šaškovičová 

V MTT je riaditeľkou od decembra 2011, predtým bola v MTT rokoch 1999 - 2004 
moderátorkou diskusnej relácie Štúdio. Pracovala ako moderátorka v Rádiu T a v 
Rádiu Forte, kde zároveň pôsobila ako šéfka programovej rady. Bola 

moderátorka, programová a výkonná riaditeľka Rádia Naj, programová a neskôr 
aj výkonná riaditeľka Rádia Twist a programová riaditeľka Rádia Viva. Pôsobila 

tiež ako šéfredaktorka spravodajstva v Rádiu Viva, vysokoškolská pedagogička, 
tlmočníčka a prekladateľka, riaditeľka kancelárie ministra, či projektová 
manažérka v advokátskej kancelárii.  

Obchodný riaditeľ 

Peter Brestovanský 

V rokoch 1998 - 2004 stál pri vzniku MTT ako manažér. V roku 2012 sa vrátil a 
je na pozícii obchodného riaditeľa.  

Technický úsek 

 Mgr. Simona Kičinová  

V MTT pracuje na pozícii vedúcej výroby od januára 2017. Od roku 2015 je tiež 
kameramankou, strihačkou a dušou mnohých projektov MTT.    

Mgr. Matej Michalec 

Absolvent Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave - odbor 
marketingová komunikácia. V MTT pracuje od roku 2003 ako kameraman 
a „technical support and maintance“. 



Kameramani MTT: 

Samuel Bohm, Oľga Kollárová, Pavol Matava, Lenka Remenárová, Matúš 

Tajcnár  

 

Redakcia:  

Šéfredaktorka spravodajstva  

Katarína Hrdlovičová - absolventka Trnavskej univerzity, ktorá v MTT pôvodne 

pracovala ako redaktorka spravodajstva. Svoj talent, kreativitu a entuziazmus 

pretavuje, okrem iného, do zaujímavých a divácky obľúbených krátkych videí, 

zostrihov podujatí a dokumentov.  

Redaktori spravodajstva:  

Ján Babčan, Štefan Futej, Petra Pačesová, Nikola Kaňuková, Bianka 

Krejčíová, Petra Krištofíková, Bianca Lehotská, Filip Myslík, Michal Petro, 

Simona Rákociová, Barbora Škulová, Jana Tomagová, František Unger   

Moderátori spravodajských blokov:  

Vanda Fraňová, Gabriela Hačková, Marek Kramara, Lukáš Pinček 

 

Moderátori programov:  

Anna Vojteková, Annamária Závodníková, Dáša Moderová, Martin 

Chynoranský 

 

Čo do tímu MTT priťahuje mladých ľudí? 

▪ Odborná prax 

▪ Získavanie zručností, skúseností, pracovných návykov 

▪ Práca pod vedením skúsených redaktorov 

▪ Semináre s hlasovou pedagogičkou 

▪ Participácia na výrobe dokumentov 

 

 

 

 

 



Orgány spoločnosti 

 

Spoločnosť má tieto orgány: 

▪  valné zhromaždenie 

▪  dozorná rada 

▪  konateľ 

 

Valné zhromaždenie 

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, pričom pôsobnosť 

Valného zhromaždenia za jediného spoločníka má primátor ako štatutárny 

orgán v majetkovoprávnych vzťahoch mesta. Do jeho pôsobnosti patria 

právomoci určené v §125 Obchodného zákonníka. 

Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak 

prislúchali na rozhodovanie iným orgánom spoločnosti. 

 

Dozorná rada Mestskej televízie Trnava 

 
   

PhDr. Miloš Krištofík 

 

  (od: 22. 05. 2015) 

Mgr. Matej Lančarič 

 

  (od: 22. 05. 2015) 

Bc. Pavol Nižnánsky  
 

  (od: 22. 05. 2015) 

 
   

Dozorná rada Mestskej televízie Trnava plní tieto funkcie:  

a/ dohliada na činnosť konateľa/konateľov, 

b/ nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam 

obsiahnuté údaje, 

c/ preskúmava ročnú účtovnú závierku, 

d/ podáva správy valnému zhromaždeniu 1 krát ročne, 

e/ plní funkciu Rady pre televízne vysielanie. 

 Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. 

 Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 

 Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 

Obchodného zákonníka. 

 Členovia dozornej rady sú oprávnení zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. 

Musí sa im udeliť slovo kedykoľvek o to požiadajú. 



 Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. 

Pre spôsob zvolávania platia primerané ustanovenia čl. 11. 

 

Konateľ 

 

Jediným konateľom Mestskej televízie Trnava je od 30. 07. 2015 PhDr. Dália 

Šaškovičová. Jej úlohy sú definované takto: 

a/ konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán spôsobom uvedeným 

v ods. 3/, 

b/ zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti, 

c/ vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti, 

d/ zvolávať valné zhromaždenie a predkladať valnému zhromaždeniu najmä: 

- návrh koncepcie podnikateľskej činnosti a návrhy jej zmien, 

- návrh účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti 

dosiahnutého v uplynulom účtovnom období, 

- návrh na spôsob krytia prípadných strát spoločnosti, 

e/ vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia, 

f/ zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh spoločnosti 

a spracovanie výročnej správy, 

g/ zabezpečovať spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku 

a záväzkov, 

h/ predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na stanovenie výšky ich 

podnikateľskej odmeny, 

i/ informovať spoločníka na jeho žiadosť o záležitostiach spoločnosti a umožniť 

jeho poverenému zástupcovi nahliadnuť do dokladov spoločnosti, 

j/ konať za spoločnosť v dobe od založenia spoločnosti do jej zápisu do 

obchodného registra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Čím sa riadime    

 

▪ Interný predpis na vymáhanie pohľadávok 

▪ Interný predpis – Účtovanie majetku 

▪ Interná smernica – Vedenie pokladne MTT, s. r. o. 

▪ Interná smernica – Evidencia, inventarizácia a vyraďovanie majetku MTT, 

s. r. o.  

▪ Interná smernica – O zásadách  tvorby a použitia sociálneho fondu 

▪ Organizačná štruktúra   

▪ Pracovná disciplína   

▪ Technický poriadok   

▪ Účtovný denník   

▪ Pracovná zdravotná služba 

▪ Registratúrny plán   

▪ Registratúrny poriadok 

▪ Disciplinárna komisia MTT 

▪ Interná smernica - Pravidlá predaja a prenájmu majetku MTT 

▪ Interná smernica - Kúpa hnuteľného a nehnuteľného majetku  

▪ Personálna politika MTT 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Základné údaje o spoločnosti 

Obchodné meno: Mestská televízia Trnava  

Právna forma: s. r. o. 

IČO: 36219681 

DIČ: 2021376280 

IČ DPH: SK 2021376280  

Sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava 

Telefón: 033/32 36 470 

http: www.mtt.sk 

e-mail: mtt@mtt.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

http://www.mtt.sk/


    Hospodársky výsledok  

 
V súčasnosti si Mestská televízia Trnava, s. r. o. vybrala cestu kvalitnej 

programovej ponuky, ktorá musí byť finančne krytá príjmami z reklám. Iba tak si 

televízia vybuduje stálu divácku základňu a pozitívny imidž.  

Ukázalo sa, že správne nastavenie výšky príjmov z dotácie Mesta Trnava 

a vlastných príjmov spoločnosti vedie k spokojnosti divákov s programovou 

skladbou vysielania, predovšetkým so spravodajstvom a ostatnou publicistikou. 

Čoraz viac si k nám diváci hľadajú cestu  prostredníctvom moderných sociálnych 

médií.    

 

Hospodársky výsledok za rok 2017 je účtovná strata vo výške 5 677 eur. 

Dôvodom sú odpisy majetku, ale tiež nevyhnutný nárast nákladov na výrobu 

súvisiaci s programovou ponukou, ktorá oslovuje divákov televízie priamo v 

domácnostiach i online publikum.  

 

Pre podrobnejšie informácie a lepší prehľad zverejňujeme Účtovnú závierku MTT 

za rok 2017.         
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