
Myslel som, že viete ako u nás prebiehala „predpredvolebná“ kampaň, ale mýlil som sa. 

Veľa vecí nie je známych, lebo som ich nezverejnil a na mnohé sa zabudlo.  

Keďže je táto téma v obci stále zneužívaná prinesiem vám postupne všetky fakty, ktoré 

viem preukázať.  
 

Obdobie pred začiatkom predvolebnej kampane. 
 

Najskôr si skúsme predstaviť, že by nebola ani ústava, ani zákon, ani nariadenie obce a bola 

by len prirodzená ľudská slušnosť a morálka. 

O pozíciu na starostu by sa uchádzali dvaja kandidáti.  

Jeden chce využiť čas vo vysielaní na predvolebnú kampaň.  

Druhý vraj nechce, ale je v priamom vysielaní viackrát vychválený, rozdáva kvety, má svoju 

štvorminútovú rubriku, kde si robí predvolebnú kampaň. V kampani tvrdí, že kampaň nerobí, lebo za 

neho hovoria výsledky. 

Naopak protikandidát je absolútne ignorovaný aj v priamom vysielaní aj v prílohe.  

Má toto niečo spoločné so slušnosťou a morálkou. Keď sa toto robí na dedine, akú potom 

chceme slušnosť v štáte? 

A teraz si predstavte, že by sa to stalo Vám! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fakty: 
Po zaregistrovaní kandidátok som vedel, že na základe VZN, ktoré som schvaľoval využijem 

právo zverejniť svoju predvolebnú kampaň prostredníctvom nášho miestneho televízneho vysielania: 

Obec poskytne v miestnom televíznom vysielaní čas na volebnú kampaň v rozsahu do 10 minút pre 
každú politickú stranu alebo nezávislého kandidáta. Bolo to na konci septembra. 

Neskôr som sa od známych dozvedel o hlásení v miestnom rozhlase, presný text bol: 
Miestne televízne štúdio v Pribyline ponúka kandidátom komunálnych volieb v obci Pribylina možnosť 
vystúpiť v káblovej televízii a oboznámiť občanov so svojim volebným programom. 
Vystúpenie by malo trvať približne 3 minúty. 
Nakrúcanie sa uskutoční 23.10.2014 v priestoroch obecného úradu od 15:00 do 18:00hod. 
Kandidáti, ktorí majú záujem vystúpiť v káblovej televízii, sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese 
miroslav.stevcek@gmail.com, pripadne na telefónnom čísle 0918 935 819. 

Príspevky budú odvysielané 2.11.2014. 
Pár dni potom dňa 19.10. na Dni úcty k starším v KD Pribylina som kameramanovi Miroslavovi 

Števčekovi namietal voči dĺžke a voči termínu natáčania príspevkov, hovorím mu: „Tri minúty nie sú 

v súlade s VZN a termín 23.10. je šesť dní pred začiatkom volebnej kampane“. Vtedy som prekvapivo 

zistil, že on vôbec nevie o VZN, ktoré takéto právo kandidátom počas predvolebnej kampane 

priznáva. VZN sa jednoznačne vzťahuje na obdobie predvolebnej kampane, teda vtedy na obdobie 

od 0:00 29. októbra a končí sa 13. novembra o 7:00, vedenie kampane mimo tohto času zákon 

zakazuje. Nevadila mi táto jeho individuálna iniciatíva, lebo som zistil, že je to niečo naviac 

k možnosti, ktorú priznáva VZN. Povedal som mu, že mu svoj príspevok dodám v čase predvolebnej 

kampane a v trvaní do 10 minút. Opäť opakujem, že nič o VZN nevedel a súhlasil.  

O štyri dni nato 23.10. o 16:30 som so Števčekom volal 6minút, kde sme sa dohodli aký 

formát príspevku mu bude vyhovovať. Dohodli sme sa na formáte môjho súboru 16:9 a najviac by mu 

vyhovoval typ avi. Prečítajte si, čo mi napísal na druhý deň: 

Martin, 

vzhľadom k tomu, že som nie celkom pochopil (v telefonickom rozhovore) ako si predstavuješ 

odvysielanie Tvojho príspevku, posiem Ti stanovisko tvorcov miestneho televízneho vysielania(MTV): 



MTV po dohode s vedením obce ponúklo kandidátom do komunálnych volieb možnosť vystúpiť v 

káblovom vysielaní ktoré sa bude vysielať 2.11.2014.Toto bolo medializované v obci Pribylina - v 

miestnom rozhlase(15. a 16.10 2014) a a na oficiálnej vývesnej tabuli na obecnom úrade obce 

Pribylina. Termín na vytvorenie spotu kandidáta bol určený na 23.10.2014 od 15.00 - do 18.00 hod. V 

ozname bola uvedená aj emailová adresa a telefónne číslo, kde sa dalo dohodnúť si íný termín než 

aký bol určený. Orientačný čas trvania spotu bol 3 min  ( kandidátov je 22). Pripomienky zo strany 

kandidátov neboli žiadne. Jeden kandidát si dohodol vytvorenie spotu na utorok 28.10. 2014 čo bolo 

za strany  MTV akceptované. MTV považuje túto záležitosť za uzavretú a žiadny ďalší predvolebný 

spot  nebude v miestnom televíznom vysielaní odvysielaný. 

Miroslav Števček 

 

Tvrdí, že nikto nemal námietky. O čom som sa s ním teda niekoľko krát rozprával? 

Záujem vystúpiť s predvolebným príspevok nemal ani p. starosta ani nahrávať nebol p. 

starosta ako protikandidát, ale to nevadilo, veď mu dal priestor na volebnú kampaň v rubrike: Čo 

nového pán starosta? Na nahratie, ktorej už samozrejme nepotreboval žiadne časové obmedzenie. 

Naviac starosta bol počas vysielania, viackrát vychválený a prezentovaný v tom najlepšom svetle. 

 Nie obec, ale jej zamestnanec, ani nie občan našej obce rozhodol už päť dní pred začiatkom 

volebnej kampane, že bude diskriminovať jedného kandidáta na poslanca a starostu. Pozor bolo to tri 

týždne pred voľbami!!!  

Treba si uvedomiť, že p. Števček má už 7 rokov automaticky pravidelný príjem (aj z mojich, našich 

daní) a nepotrebuje ani vyhrať každoročný konkurz. Tento rok je jeho cena práce rozpočtovaná na 

závratných 26,60Eur/hodinu. Za rok spolu: 9.312,00 Eur. 

Odpísal som mu citáciou z VZN: 

 (3) Obec  poskytne  v miestnom televíznom vysielaní čas na volebnú kampaň v rozsahu do 10 

minút pre každú politickú stranu alebo nezávislého kandidáta. 

 (2) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia bude postihnutá za priestupok proti 

verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov.  

(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia 

tohto nariadenia, môže starosta obce uložiť pokutu podľa § 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky   200 000 Sk /6 

638,78  €/. 

Vravel som si, že keď si VZN naštuduje, tak určite zavolá, aby sme príspevok natočili v termíne 

a v trvaní v zmysle nášho VZN. Nevolal, a tak som mu volal ja 30.10. o 16:55. V trojminútovom 

rozhovore sme sa dohodli na termíne natáčania môjho volebného príspevku, a to zajtra o 16:00 

hodine.  

V piatok 31.10.2014 mi o 14:38 p. Števček volal 10 minút. Tvrdil, že cestuje, je v kolóne 

a nevie, či to stihne. Tvrdil mi, že nestihne ani riadne zasadnutie zastupiteľstva našej obce, ktoré sa 

konalo v tento deň o 18:00. Navrhol som mu iný čas a druhý deň, ale zložil mi telefón.  

Nahral som svoj príspevok na vlastnú kameru a chcel som ho do 15:30 podať na obci. 

V piatok je ale obecný úrad len do 14:00. Všimnite si, v akom čase mi p. Števček volal – pol hodinu po 

zavretí úradu. O 14:59 som volal zamestnankyňu p. Račkovú, oboznámil som ju s mojou situáciou 

a požiadal o prijatie môjho volebného príspevku mimo úradných hodín. Dohodli sme sa na stretnutí 

na obecnom úrade o 17:30. Aký som bol prekvapený, keď som na schodoch stretol p. Števčeka. 



Vtedy som pochopil, o čo tu ide. P. Račková mi môj príspevok na DVD s priloženou žiadosťou 

nemohla prevziať, ale logicky  mi odporučila ho odovzdať na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva so začiatkom o 18:00 s tým, že to zapíše do zápisnice. 

Svoj príspevok som takto v diskusii odovzdal najvyššiemu orgánu obce obecnému 

zastupiteľstvu: 

 

Ing. Martin Jurčo, Ulica Mateja Šuňavca 426/30, 032 42 Pribylina, tel.: 0905 436 919 

 

Obec Pribylina 

Obecná ulica 384/6 

032 42 Pribylina                                                          

                                                                                            v Pribyline, dňa 31.10.2014 

 

Žiadosť o odvysielanie volebnej kampane. 
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Pribylina o podmienkach volebnej 

kampane v obci Pribylina,  článku III  

Osobitné ustanovenia 

(3) Obec  poskytne  v miestnom televíznom vysielaní čas na volebnú kampaň v rozsahu do 

10 minút pre každú politickú stranu alebo nezávislého kandidáta. 

 

A tiež aj podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí 346/1990 v znení neskorších 

predpisov 

§ 30 

Volebná kampaň 

(1) Volebná kampaň (ďalej len "kampaň") je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, 

prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej 

strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a 

televízneho vysielania podľa odseku 4, hromadných informačných prostriedkov, 5aa) plagátov alebo 

iných nosičov informácií. 

(2) Kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo 

určeného času je zakázané. 

(3) V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup 

k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu 

alebo na prospech ich volebnej kampane. 

Žiadam o odvysielanie volebnej kampane na funkciu poslanca resp. starostu obce Pribylina 

v trvaní 9minút aj 56sekúnd počas riadneho vysielania miestneho televízneho štúdia, dňa 

2.11.2014 (podľa zvyku prvú nedeľu v mesiaci). 

V Pribyline 31.10.2014  

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                               vlastnoručný podpis žiadateľa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Príloha:  DVD volebná kampaň pre miestne televízne vysielanie Ing Martin Jurčo 

  



Starosta bol osobne pri tom, keď som DVD odovzdával na zasadnutí OZ. Starosta rád tvrdí, že 

je starostom 24hodín denne, vtedy asi nebol, lebo mi odpísal, že moja žiadosť bola prijatá do pošty 

v pondelok po nedeľnom vysielaní, a tak ju nemohli odvysielať. Nie len v nedeľu, ale ani ďalších 

zostávajúcich desať dní kampane im nestačilo na odvysielanie môjho príspevku v zmysle VZN. 

Príspevok nebolo treba nijak spracovávať, len pustiť DVD do vysielania a oznámiť to občanom. 

Namiesto toho sa za pár hodín natáčali a spracovávali príspevky na moju antikampaň. Dokonca sa 

pripravovala relácia, ktorú mal „spracovávať“ p. Števček  a zo záznamu pustiť. P. Fleischhackerová 

všetko mimo vysielacích časov prezentovala a intenzívne sa zapájal aj miestny rozhlas. VZN hovorí, že 

priestor do desať minút obec poskytne kandidátom vo voľbách. Bola snáď p. Fleischhackerová 

kandidátkou na poslanca, či starostu, keď dostávala takýto priestor? 

 Ani v jedinom obecnom médiu nebola prezentovaná jediná moja myšlienka, napr. moja 

odpoveď s návrhom zrealizovať priamy prenos zo spoločnej diskusie všetkých kandidátov na 

poslancov aj starostu v KD nebola zverejnená. Ja ako kandidát som mal nulovú možnosť, čokoľvek 

prezentovať v „obecnej“ televízii. 

 Po podaní mojej sťažnosti na Ústrednú volebnú komisiu, Rada pre vysielanie a retransmisiu 

konštatovala, že nemôže vyššie popísaný priebeh kontrolovať, lebo zrejme obec nemá licenciu na 

vysielanie. 

Verte mi, ja prvý by som chcel, aby rada rozhodla, že obec vysielala s licenciou, lebo by 

mohla skontrolovať priebeh volieb u nás, najmä: 

§ 30 Volebná kampaň 

(3) V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup 

k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu 

alebo na prospech ich volebnej kampane. 

 

 Demokracia je neustály myšlienkový zápas, výmena názorov a ich konfrontácia, keď toto 

nebude, nebude ani demokracia. 


