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Stav: 

Priame videoprenosy zo zasadnutí Mestských zastupiteľstiev sú v samospráve slovenských 
miest  zatiaľ skôr výnimočné ako pravidelné. Skôr ako priamy prenos väčšinou mestá využí-
vajú offline videozáznamy, ktoré zverejňujú na svojich oficiálnych stránkach. Priame prenosy 
však majú svoje opodstatnenie a dá sa predpokladať, že ich využívanie sa v blízkej budúcnos-
ti výrazne rozšíri a jednotlivé mestá budú túto možnosť využívať čoraz častejšie. Priamy pre-
nos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je jedným z krokov k eDemokracií. 
Samozrejme, ak by sme sa pozreli na ostatné krajiny v Európe je aj priamy prenos zo zasad-
nutí Mestských zastupiteľstiev celkom bežný a európske mestá ho využívajú. 
V prípade offline videozáznamov z Mestských zastupiteľstiev, už dnes môžeme na interneto-
vých stránkach slovenských miest takúto videoinformáciu bežne nájsť. Ide o videozáznamy, 
ktoré sú zverejňované po zasadnutí Mestského zastupiteľstva a spracovaní videozáznamu.  
 
Mesto Sereď videoinformácie zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva doteraz nevyhotovo-
valo ani ako priamy prenos ani ako offline videozáznam. Taktiež žiadnu videoinformáciu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva nezverejňovalo. 
O možnostiach sprostredkovať občanovi videoinformáciu zo zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva sa uvažovalo naposledy pri návrhu v rozpočtu mesta na rok 2010. Návrh bol na zakú-
penie dvoch web alebo IP kamier, ktoré by zasadnutie Mestského zastupiteľstva občanovi 
sprostredkovali. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa od tohto upustilo. 
 
Zverejňovanie videozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je všeobecne považo-
vaný za veľký krok smerom k občanovi, pretože občan má možnosť si nielen prečítať výsled-
ky zasadnutia (prijaté uznesenia), čo je povinnosťou mesta zverejňovať priamo zo zákona, 
vypočuť audiozáznam ale má možnosť vidieť, o čom a ako rozhodujú volení zástupcovia ob-
čanov a tak má priamo možnosť sa presvedčiť,  ako občana daný poslanec zastupuje v posla-
neckom zbore, ako presadzuje niektoré názory, požiadavky. Občan má možnosť akejsi kon-
troly a má spätnú väzbu. Zároveň bližšie spoznáva nielen jednotlivých volených poslancov 
ale celkovo prácu Mestského zastupiteľstva a nepriamo sa môže na jeho zasadnutí zúčast-
niť. 
 
Podľa skúseností z iných úradov, na ktorých videozáznamy vyhotovujú a zverejňujú, sa za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva zrýchlilo, diskusie sú kultúrnejšie, vecnejšie, rokovanie je 
pružnejšie. Samotný priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva ide k občanovi 
ešte bližšie a ten má takýmto spôsobom možnosť  sa na zasadnutí prostredníctvom interne-
tu zúčastniť a pritom nemusí byť fyzicky prítomný. Keďže zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva sa bežne konajú v pracovných dňoch a v pracovnom čase, je predpoklad, že občan 
nebude mať možnosť, aj v prípade záujmu, sa na zasadnutí fyzicky zúčastniť. Priamym pre-
nosom zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva by mesto umožnilo občanovi sa zasadnutia 



Správa o možnostiach vyhotovenia videozáznamu a priameho prenosu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi 

 

 2 

Mestského zastupiteľstva zúčastniť. Nemusel by teda občan prísť na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva ale obrazne povedané, zasadnutie Mestského zastupiteľstva „by prišlo“ za 
občanom, čo by malo byť z pohľadu občana vnímané veľmi pozitívne. Každá informácia, aj 
elektronická a samozrejme videoinformácia je ďalším krokom k lepšej informovanosti obča-
na o veciach verejných, na ktoré má občan právo. 
 
Videoinformácia a samotný priamy prenos prináša lepšiu informovanosť občanov o zasadnu-
tiach a rozhodovaniach Mestského zastupiteľstva, nárast pozitívneho vnímania o práci pos-
lancov Mestského zastupiteľstva, možnosť zapájania občana do vecí verejných a hlavne po-
hodlie občana pri sledovaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva priamo z domu. 
 
Priamy prenos zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa stáva objektívnym médiom pre pre-
nos informácií a ďalšou možnosťou objektívnej prezentácie práce poslancov pred voličmi. 
 
 
 
Možnosti: 

Priame prenosy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je možné vykonávať buď „vlastný-
mi silami“ alebo si na túto službu objednať externú firmu. V oboch prípadoch to nesie so se-
bou niekoľko výhod ale i nevýhod.  
 
Medzi výhody pri zabezpečení priameho prenosu „vlastnými silami“ sa iste počíta to, že do 
akej kvality technických zariadení je ochotné mesto investovať, tak kvalitný videozáznam aj 
priamy prenos bude. Kamerami sa nasnímajú také videosekvencie ako rozhodne pracovník 
mesta, ktorý bude kamery obsluhovať. Nevýhodou sú prvotné vyššie investície do technic-
kých zariadení, ako aj potreba personálne zabezpečiť ako samotný priamy prenos, tak i nás-
ledné spracovanie videozáznamu a jeho zverejnenie. Ďalšie iné vedľajšie výdavky by nemali 
vznikať ak nepočítame potrebu zabezpečiť dostatočné miesto na internete na uloženie vi-
deozáznamu a dostatočnú rýchlosť pripojenia k internetu, čo v súčasnosti už je zabezpeče-
né. 
 
Je možné aj čiastočne bezobslužné vyhotovovanie videozáznamu alebo aj priameho prenosu 
formou napevno inštalovanej kamery alebo niekoľkých kamier, ktoré môžu automaticky zaz-
namenávaný videozáznam a audiozáznam odosielať na internet, kde je ale taktiež potrebná 
prvotná, jednorázová investícia do viac alebo menej kvalitných IP kamier či web kamier. 
 
V prípade zabezpečenia priameho prenosu externou firmou je potrebné rozhodnúť o zabez-
pečení priameho prenosu formou internetu alebo regionálnej televízie. Zabezpečenie pria-
meho prenosu regionálnou televíziou však bude náročnejšie na financie. 
 
Realizácia priameho prenosu cez internet by bola podstatne lacnejšia.  
 
Výhodou využiť externú firmu na zabezpečenie takejto služby by bola skutočnosť, že firma 
disponuje odborníkmi v danej oblasti so skúsenosťami, čo mesto k dispozícií medzi svojimi 
pracovníkmi nemá. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že mestu nevznikajú žiadne vstupné nák-
lady na nákup techniky a ani žiadne potreby personálneho obsadenia. Nevýhodou je, že vi-
deozáznam bude vyhotovovať osoba subjektívne zo svojho ohľadu a poplatky budú za kaž-
dé zasadnutie, teda za každý priamy prenos. 
 



Správa o možnostiach vyhotovenia videozáznamu a priameho prenosu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi 

 3

Vyhotovovanie videozáznamu „vlastnými silami“ 

1. 

Takéto riešenie ponúka napr. britská spoločnosť Public-i v zastúpení firmou AS Partner, a.s. 
Košice, ktorá ponúka webcastingové riešenie ku svojmu hlasovaciemu zariadeniu H.E.R., ur-
čenému aj pre samosprávy, ktoré využíva aj Mestské zastupiteľstvo v Seredi. Ponúkané web-
castingové riešenie bolo uvedené na trh britskou spoločnosťou Public-i, ktorá svoje produkty 
vyvinula v súlade s požiadavkami a potrebami samosprávnych orgánov v záujme zlepšenia 
ich komunikácie s verejnosťou. Tento systém využívajú predovšetkým  samosprávy krajín zá-
padnej Európy. 
Firma dodáva aj ďalšie nadstavby ako je indexový zvukový záznam a indexový videozáznam. 
Ďalej ponúka rôzne možnosti vyhotovovania videozáznamu. Potrebné je zakúpiť technické 
zariadenie, ktoré zabezpečí vyhotovenie videozáznamu aj jeho priamy prenos na internete. 
Poskytuje možnosť snímania niekoľkými kamerami a automaticky vyhotovuje indexový vi-
deozáznam. 
Uvedený systém už dlhodobejšie využíva napr. mesto Vrútky. 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach je možné si pozrieť na internetovej strán-
ke mesta Vrútky, konkrétne na adrese  
http://www.vrutky.publici.tv/site/player/pl_compact.php?a=35615&t=0&m=wm&l=sk_SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukážka internetovej stránky mesta Vrútky s videozáznamom 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach  

 
Cenovo je toto riešenie finančne náročnejšie vzhľadom na potrebu zakúpiť technické zaria-
denie. Ide však o jednorázovú investíciu. Videozáznam si už mesto vyhotovuje a zverejňuje 
samo. Videozáznam je fyzicky bezpečne umiestnený serveroch firmy Public-i. Žiadne ďalšie 
poplatky za vyhotovovanie videozáznamu nie sú, keďže si videozáznam vyhotovuje mesto 
samo. Platí sa iba ročný poplatok za priestor na internete, kde je video v archíve uložené. Vý-
hodou je tiež, že v prípade mobilnej verzie zariadenia, je možné vyhotovovať aj videozázna-
my z akýchkoľvek iných akcií, ktoré môžu a nemusia byť v priamom prenose na internete, 
prípadne nemusia byť vôbec na internete zverejnené a dajú sa vyhotovovať len pre vnútro-
nú potrebu mesta, Mestského úradu, prípadne ostatných organizácií. V tomto prípade nie už 
sú potrebné žiadne ďalšie finančné prostriedky na vyhotovovanie videozáznamov. ď 
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2. 

Ďalšou zaujímavou možnosťou vyhotovovania video-
záznamov a priameho prenosu zo zasadnutia Mests-
kého zastupiteľstva „vlastnými silami“ je  možnosť, 
ktorú ponúka česká firma BrusTech s.r.o., Most, keď 
k online vysielaniu nie je potrebné takmer žiadne do-
plnkové technické zariadenie. Je možné využiť bežný 
počítač, notebook a webkameru, alebo IP kameru, 
prípadne kvalitnejšiu profesionálnejšiu kameru. Všet-
ko závisí iba od potreby kvality videoinformácie, prí-
padne množstva finančných prostriedkov, ktoré je 
mesto ochotné investovať do kvality videozáznamu.  
Princíp spočíva v tom, že sa snímaný videozáznam in-
ternetom odosiela do danej firmy, kde je online spra-
covaný a priamo zverejnený na internete. Veľmi jed-
noducho je možné prehrávať video priamo na oficiálnych stránkach mesta. Systém si nevyža-
duje žiadnu inštaláciu hardware ani software okrem umiestnenia kamery. Možnosť vysiela-
nia je okamžitá a všetko sa vykonáva priamo cez bežné internetové prehliadače. Cena je zá-
vislá od veľkosti videa a počtu sledujúcich ľudí v jednom okamihu. 
  
 
 
 

 
 

Ukážka priameho prenosu 
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Vyhotovovanie videozáznamu externou firmou 
 
3. 

Možnosť externej spolupráce pri tvorbe videozáznamu a zabezpečenie priameho prenosu 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva ponúka aj firma INFONET, Bratislava, ktorá vykoná-
va priame prenosy na internete z rôznych oblastí. Bližšie informácie je možno si pozrieť na 
internetovej stránke www.infonet.tv, kde sú zverejnené videozáznamy napr. z Mestského 
zastupiteľstva v Piešťanoch, v Prešove, z miestnej časti Bratislava - Staré mesto, ... ale 
i z iných oblastí. 
Videozáznam by vyhotovovala firma s vlastnými technickým zariadením a personálnym obsa-
dením. Videozáznam môže byť fyzicky umiestnený aj na serveri danej firmy ako aj priamo na 
internetovej stránke mesta. Cena je daná pevne za každé zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva a mestu je v cene dodaná aj verzia zostrihaná podľa jednotlivých bodov rokovania, 
ktorú je možné použiť ako offline videozáznam, prípadne ako archív. 
Riešenie je pomerne jednoduché, mesto nepotrebuje investovať do žiadneho nového tech-
nického zariadenia, naplatí žiadne vstupné jednorázové poplatky. Priamy prenos a videozáz-
nam si mesto objedná formou objednávky podľa potreby a uváženia. Prípadne pri dlhodobej-
šej spolupráci sa s firmou uzavrie zmluva. Cena je pevne stanovená za každé zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva bez ohľadu na jeho dĺžku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukážka internetovej stránky s videozáznamom 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch 
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4. 

Formou externej spolupráce je možné zabezpečiť priamy prenos zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva cez skupinu Reporter24, prevádzkovateľa súkromných internetových novín 
a internetovej televízie.  
Reporter24 dokáže pre mesto zabezpečiť LIVE VIDEO streaming - zdieľanie videa cez sieť In-
ternet. Video sa vysiela na streamovací server a je distribuované okamžite – priamy prenos. 
WEBCAST STREAMING a VIDEO ON DEMAND (video na vyžiadanie) zdieľanie videa cez sieť 
Internet. Video je zostrihané po jednotlivých bodoch rokovania a je uložené na server, a nás-
ledne je sprístupnené cez www stránku. Ukážku videa je možné si pozrieť  na stránke 
www.reporter24.sk v sekcii relácie. LIVE AUDIO streaming - zdieľanie audia cez sieť Internet. 
Audio sa vysiela cez streamovací server a je distribuované okamžite – priamy prenos (fungu-
je ako internetové rádio). 
Služby video prenosu je možné realizovať pomocou využitia pevnej inštalácie jednej alebo 
viacerých kamier, zapožičaním kamier na každé rokovanie zastupiteľstva s kameramanom 
spracovanie videa bez strihu (jedna kamera) alebo so strihom (viacej kamier). 
Technológia umožňuje sprístupniť videá prakticky neobmedzenému množstvu divákov pri 
zachovaní vysokej kvality videa v závislosti na rýchlosti internetového pripojenia. 
Skupina reporter24 má 2 ročné skúsenosti so spracovaním a publikovaním video on demand 
videa  na  stránkach www.seredonline.sk , www.reporter24.sk , www.rescueonline.sk , 
www.escapeonline.sk. Reporter24 ponúka okrem uvedených možností aj zverejnenie pria-
meho prenosu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v meste Sereď na veľkoplošnom panely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukážka videozáznamu diskusnej relácie Kaviareň 
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Doporučené riešenie: 

Bolo by vhodné najskôr stanoviť jasné požiadavky na videozáznam, na jeho kvalitu, spôsoby 
realizácie a vysielanie. Rozhodnúť, či priamy prenos a videozáznam si bude mesto vyhotovo-
vať samé alebo využije možnosti a skúsenosti externej firmy.  
Následne osloviť potencionálnych partnerov a vypísať výberové konanie so stanovenými 
podmienkami. 
Komisiou vybrať najvýhodnejšiu ponuku pre mesto a podpísať zmluvu alebo formou objed-
návok danú služby v prípade uváženia objednávať. 
 
Navrhujem prediskutovať podmienky na vyhotovovanie videozáznamu zo zasadnutí Mests-
kého zastupiteľstva a realizáciu priamych prenosov so zameraním sa hlavne na tieto pod-
mienky: 
 

• Kvalitný videozáznam v istom rozlíšení s kvalitným zvukom – treba však stanoviť para-
metre. 

 
• Videozáznam by mal byť vyhotovený aj za pomoci tzv. ruchových mikrofónov (áno/nie), 

ktoré by reálne zachytili aj hovorené slovo, ktoré nezachytia používané mikrofóny z naj-
rôznejších dôvodov (napr. poslanec nerozpráva do mikrofónu, poslanec nemá zapnutý 
mikrofón z dôvodu, že mu nebolo udelené slovo predsedajúcim, diskutuje občan mimo 
dosahu mikrofónov, ...). Treba prehodnotiť túto požiadavku vzhľadom na nie celkom 
dobrú akustiku v zasadacej miestnosti a nastaviť množstvo a citlivosť ruchových mikro-
fónov tak, aby ruchové mikrofóny  a nimi snímaný zvuk bol iba doplnkovou informáciou 
a nesnímal „každé šuchnutie“ a neovplyvňoval tak kvalitu „bežného“ zvukového zázna-
mu. 

 
• Videozáznam by mal byť vyhotovovaný ako indexový, to znamená, že video by nemalo 

byť vyhotovené iba ako jeden súbor ale vyhotovené  alebo zostrihané a uložené v nie-
koľkých videosúboroch podľa jednotlivých bodov rokovaní, s príslušnou dodatočnou in-
formáciu (bod rokovania, dĺžka, veľkosť videozáznamu, ...) čo má význam pre offline 
sledovanie videozáznamu z archívu, aby nebolo potrebné sledovať niekoľkohodinový 
videozáznam, ale bolo si možné vybrať na sledovanie napríklad iba konkrétny niekoľko-
minútový bod rokovania. 

 
• Videozáznam by mal byť v priamom prenose prenášaný na internet s možnosťou pria-

meho sledovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva tak, aby sledovanie videozázna-
mu bolo možné bez problémov súčasne aj viacerým (radovo desiatky, stovky) obča-
nom. Teda dostatočná konektivita, správna technológia, kvalitný server, ... Požiadavkou 
by malo byť, aby sa videozáznam pre priamy prenos fyzicky nachádzal  na serveri exter-
nej firmy s dostatočnou konektivitou . 

 
• Videozáznam by mal byť vyhotovovaný viacerými videokamerami tak, aby bolo možné 

snímať poslancov, predsedajúceho, všetkých diskutujúcich ako aj obraz o hlasovaní pre-
nášaný videoprojektorom na plátno. Samozrejme treba stanoviť, čo všetko sa bude ka-
merami snímať, koľko bude kamier, či sa požaduje natáčanie kamier, alebo budú static-
ké, či sa požaduje približovanie, textové titulky, ... 
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• Vyhotovenie, spracovanie videozáznamu ako i samotný priamy prenos by  mal byť v prí-
pade, že bude vyhotovovaný pracovníkmi Mestského úradu čo najmenej náročný  na 
obsluhu a nemal by vyžadovať potrebu ďalšieho pracovníka. V prípade, že sa zvolí iné 
ako bezobslužné vyhotovovanie videozáznamu, je potrebné sa zaoberať personálnou 
otázkou, vzhľadom na to, že vyhotovenie videozáznamu vyžaduje do istej miery odbor-
né vedomosti, zručnosti i skúsenosti s vyhotovovaním videozáznamu i priameho preno-
su. 

 
K týmto zatiaľ niekoľkých základným požiadavkám na vyhotovenie videozáznamu je potreb-
né pridať ďalšie požiadavky a predstavy  poslancov, stanoviť konečné nevyhnutné podmien-
ky, ktoré musí videozáznam spĺňať a zabezpečiť výberové konanie a zmenu rozpočtu mesta, 
vzhľadom na tú skutočnosť, že v súčasnom rozpočte mesta na rok 2010 ani v navrhovanej pr-
vej zmene sa s finančnou čiastkou potrebnou na zabezpečenie priameho prenosu a video-
záznamu zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva zatiaľ nepočíta. 
 
Je možné v prípade potreby si objednať u niektorých firiem i vyhotovenie ukážkového pria-
meho prenosu Mestského zastupiteľstva, aby bolo možné overiť si svoju predstavu, prípad-
ne navštíviť niektoré z miest, ktoré videozáznam, prípadne priamy prenos vykonávajú a na-
čerpať ďalšie informácie a skúsenosti. 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Michal Kubala – informatik – Mestský úrad Sereď, 9.apríla 2010 
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Poznámka k materiálu: 

Na niektorých mestách, kde sa uvažovalo alebo občania si chceli vyhotoviť videozáznam sa objavili neo-
chota, nesúhlasné názory, prípadne až zákazy zo strany politikov (primátor, poslanci), úradníkov (pred-
nosta MÚ, pracovníci MÚ) na vyhotovovanie fotografií a hlavne videozáznamu. Ich argumentom bol čas-
to názor, že sú pri svojej práci, výkone funkcií vyrušovaní, alebo to považujú za zásah do práva na súkro-
mia, prípadne, že videozáznam môže byť účelovo zostrihaný a použitý v neprospech politika hlavne pred 
voľbami. Prípadne býva prekážkou či už anonymita osoby, ktorá videozáznam vyhotovuje alebo naopak 
práve konkrétna osoba. 
Ústavný súd, ktorý sa zaoberal sťažnosťou občana, ktorému nebolo umožnené vyhotovenie videozázna-
mu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konštatoval, že Mestské zastupiteľstvo porušilo práva ob-
čana garantované Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd.  
Ústavný súd vyhlásil, že postup poslancov Mestského zastupiteľstva, keď neumožnili vyhotovenie video-
záznamu počas verejného hlasovania, nemá  oporu v ústave ani v zákone a nebol legitímny. Ústava Slo-
venskej republiky a legislatíva zaručujú občanovi slobodný prístup k informáciám, ktoré si môže zazna-
menávať.  
Verejnosť zasadnutí obecných či mestských zastupiteľstiev znamená povinnosť strpieť prítomnosť hoci 
anonymných osôb na všetkých úkonoch, ktoré prechádzajú rozhodnutiami samosprávneho orgánu. Ob-
medziť ju možno len na základe zákona a pri splnení ďalších ústavných predpokladov. Verejné zasadania 
Mestského zastupiteľstva sú zdrojom informácií a občan má právo zaznamenať si ich spôsobom podľa 
vlastného uváženia, nielen zapísaním, ale aj zaznamenaním na zvukový nosič, videopásku či fotografova-
ním. Ústavný súd ďalej konštatoval, že nezistil žiadny legitímny dôvod na obmedzenie práv občana na 
vyhotovenie videozáznamu. Bral do úvahy aj to, že poslanci sú verejní činitelia, pričom vyhotovenie vi-
deozáznamu, audiozáznamu, prípadne fotografovanie je vykonávané v súvislosti s výkonom ich verejnej 
funkcie. 
Argumenty ako zámerné zostrihanie v neprospech politika, zneužitie záznamu v budúcich voľbách, ano-
nymita osoby, pocit, že poslancov, primátora, pracovníkov Mestského úradu vyhotovovanie videozázna-
mu, či fotografovanie vyrušuje alebo obťažuje, prípadne to považujú za zásah do práva na súkromia, ale-
bo im prekáža účel a prevedenie autora a hypotetické porušenie právnych predpisov Slovenskej republi-
ky (ochrana osobnosti, zásah do práv osobnosti...), dobrých mravov alebo základných pravidiel slušného 
správania sú podľa vyjadrenia Ústavného súdu neopodstatnené. Súd sa nimi zaoberá až potom, keď sa 
čin uskutoční.  
Z uvedeného vyplýva, že občan aj keď vystupuje v anonymite má plné právo na vyhotovenie akéhokoľ-
vek záznamu (audio, video, foto) zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva a nie je možné mu toto právo 
odňať ani ho obmedziť hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva. 
 


