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1. 
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2023 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 28.2.2023 

 

Názov bodu programu:  

Návrh na schválenie 4. zapracovania zmien v štatúte novín Naša Bystrica týkajúce sa úpravy 

znenia štatútu v článku VII. v bode číslo 1, ktorý upravuje zloženie redakčnej rady.  

 

A)  s c h v a ľ u j e 

4. zapracovanie zmien v štatúte novín Naša Bystrica týkajúce sa článku VII., bodu číslo 1, 

v ktorom sa upravuje zloženie členov redakčnej rady.  

 

 

 



2. 

Dôvodová správa 

 

V štatúte novín Naša Bystrica navrhujeme úpravu v čl. VII, v bode číslo 1 – zmenu zloženia 

redakčnej rady – miesto zástupcov z komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj 

podnikania na prítomnosť zástupcu z komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. 

 

Návrh znenia štatútu novín Naša Bystrica v čl. VII, v bode 1 je nasledujúci: 
 

1) Redakčnú radu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo.  

 Redakčná rada má 8 členov, v zložení:      

- 1 zástupca za miestny úrad (ďalej len vydavateľ) je starosta alebo ním navrhnutý 

zamestnanec vydavateľa, 

- 4 zástupcovia z radov členov komisií, a to vždy jeden člen z:  

- komisie kultúry,   

- komisie školstva a cestovného ruchu, 

- komisie športu a cestovného ruchu, 

- komisie sociálnych vecí a zdravotníctva.       

- 2 zástupcovia z radov občanov mestskej časti, 

- zodpovedný redaktor. 
 

 

Navrhovaná zmena vyplýva zo skutočnosti, že členovia komisie sociálnych vecí 

a zdravotníctva sú v úzkom kontakte s obyvateľmi Záhorskej Bystrice a dokážu poskytnúť 

tipy na redakčné spracovanie, čo môže pozitívne obohatiť obsah novín Naša Bystrica. 

 

Členovia redakčnej rady hlasovali za návrh zmeny štatútu v čl. VII v bode 1 per rollam 

k 24.1.2023. 

   

Per rollam odpovedali na otázku: 

Súhlasíte so zmenou štatútu v čl. VII, v bode číslo 1? 

 

 

prof. PhDr. Pavol Smolík , Art.D.   ZA 

Mgr. Martin Besedič, PhD.    ZA 

PaedDr. Zuzana Kaliariková    ZA 

Mgr. Martin Pavlík     ZA 

Mgr. Marcela Jedináková    ZA 

Bohuslav Blecha     nehlasoval 

prof. PhDr. Ján Grexa , PhD.    nehlasoval  

 

 

Návrh úpravy štatútu novín Naša Bystrica členovia redakčnej rady schválili. 

 

 

 



 

      3. 

ŠTATÚT  
   novín 

                                            NAŠA BYSTRICA 

                                           4. zapracovanie zmien 
 

čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Štatút novín Naša Bystrica (ďalej len „štatút“) upravuje poslanie, postavenie a hlavné úlohy 

novín Naša Bystrica (ďalej len „Naša Bystrica“), práva a povinnosti vydavateľa 

a zodpovedného redaktora (ďalej len „redaktor“), ako aj postavenie a úlohy Redakčnej rady 

(skratka RR). 

 

čl. II. 

Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad 

 

1) Noviny Naša Bystrica vydáva Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, so sídlom 

na Námestí Rodiny 1, 843 57  Bratislava 48, IČO: 00604887. 

2) O náklade, rozsahu a periodicite rozhoduje redakčná rada platným hlasovaním.  

 

čl. III. 

Povinnosti vydavateľa 

 

1) V súlade s Tlačovým zákonom č. 167/2008 Z. z. je vydavateľ periodickej tlače povinný 

zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo názov periodickej tlače, 

periodicitu vydávania, údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to: názov, sídlo                           

a identifikačné číslo, dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače, 

cenu výtlačku a evidenčné číslo periodickej tlače.  

2) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica určuje zameranie 

časopisu, schvaľuje jeho hlavné úlohy a pravidelne hodnotí obsahovú úroveň časopisu 

a účinnosť jeho pôsobenia. 

3) Vydavateľ je zodpovedný za distribúciu novín. 

 

 

čl. IV. 

Poslanie a úlohy novín  

 

1) Naša Bystrica plní dôležitú informačnú, propagačnú a spravodajskú funkciu pri plnení    

úloh samosprávy MČ Bratislava – Záhorská Bystrica. 

 

2) Hlavné úlohy novín: 

- uverejňovať dôležité rozhodnutia a činnosti orgánov MČ, 

- poskytovať informácie o činnosti základnej školy, občianskych a záujmových združení 

MČ, 

- uverejňovať názory a postrehy občanov MČ, 

-  informovať občanov mesta o spoločenskom, kultúrnom, športovom a inom dianí             

v mestskej časti, prípadne aj jeho okolia. 

 



 

 

čl. V. 

Rozpočet a financovanie  

 

1) Finančný príspevok (ročný) na vydávanie novín je určený rozpočtom mestskej časti.  

2) Ostatné príjmy novín plynú najmä z inzercie, reklamy, sponzorských a iných príspevkov. 

 

  

čl. VI. 

Postavenie vydavateľa 

 

1) Za noviny zodpovedá vydavateľ, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia platné pre 

vydavateľa v zmysle Zákona č. 167/2008 Z. z.  

2) Vydavateľ novín nezodpovedá za obsah informácie, ktorú poskytol orgán verejnej  

moci.  

3) Vydavateľ novín taktiež nenesie zodpovednosť za nepravdivé informácie zverejnené 

v inzercii a za zavádzajúcu reklamu. 

 

 

čl. VII. 

Voľba a zasadnutia redakčnej rady 

 

1) Redakčnú radu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo.  

 Redakčná rada má 8 členov, v zložení:      

- 1 zástupca za miestny úrad (ďalej len vydavateľ) je starosta alebo ním navrhnutý 

zamestnanec vydavateľa, 

- 4 zástupcovia z radov členov komisií, a to vždy jeden člen z:  

- komisie kultúry,   

- komisie školstva a cestovného ruchu, 

- komisie športu a cestovného ruchu, 

- komisie sociálnych vecí a zdravotníctva.       

(Minimálne 2 zástupcovia z týchto komisií musia byť  poslanci MZ.) 

- 2 zástupcovia z radov občanov mestskej časti, 

- zodpovedný redaktor. 

 

2) Členov redakčnej rady menuje a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Voľby členov prebiehajú 

verejným hlasovaním.  

3) Redakčná rada môže prizvať na svoje zasadnutie aj jej nečlenov, a to bez nároku na 

finančné ohodnotenie.  

4) Redakčná rada sa schádza minimálne raz za dva mesiace.  

5) Zasadnutia redakčnej rady sú neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí 

redakčnej rady rozhodujú jej členovia hlasovaním.  

6) Na rokovaní redakčnej rady sa môžu na požiadanie zúčastniť starosta mestskej časti                 

a poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi redakčnej rady, bez práva hlasovať. 

7) Vydavateľ vedie evidenciu zápisníc zo zasadnutí redakčnej rady a taktiež vedie evidenciu 

jednotlivých vydaní novín.  

8) Oznam o pripravovanom zasadnutí RR zašle vydavateľ elektronicky najneskôr 2 dni pred 

jej konaním členom RR, poslancom miestneho zastupiteľstva a starostovi. 

 

 



 

čl. VIII. 

Práva a povinnosti redakčnej rady 

 

1) Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií. 

2) Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach novín: 

a) prerokúva plán svojej činnosti, tematické zameranie, zámery redaktora, hodnotí ich 

plnenia a pomáha redaktorovi pri zostavovaní jednotlivých čísiel novín, 

b) hodnotí jednotlivé vydania časopisu z hľadiska ich celkového obsahu i obsahu 

jednotlivých rubrík a účinnosti vedenia jednotlivých kampaní, 

c) prerokúva pripomienky a návrhy čitateľov s príslušnými závermi a odporúčaniami, 

d) prerokúva ďalšie opatrenia zásadného významu (nové rubriky, akcie, kampane a pod). 

3) Nadpolovičnou väčšinou prítomných členov redakčnej rady pripomienkuje a schvaľuje 

koncepciu a obsah každého vydania. 

4) Redakčná rada určuje zásady prípravy novín. 

5) Redakčná rada navrhuje rozpočet novín a jeho zmeny.  

6) Redakčná rada navrhuje štatút novín a jeho zmeny.  

7) Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážlivý 

 príspevok. 

8) Redakčná rada navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín. O jeho 

vydaní rozhoduje výlučne miestne zastupiteľstvo uznesením. 

9)   Redakčná rada rozhoduje o distribúcii novín. 

10) Rušiť uznesenie redakčnej rady alebo jej stanoviská môže výlučne miestne zastupiteľstvo.  

11) Činnosť členov redakčnej rady bude vykonávaná bez nároku na riadnu odmenu. 

12) Členstvo v redakčnej rade je nezastupiteľné.  

 

 

čl. IX. 

Predseda redakčnej rady 

 

1) Predsedu redakčnej rady volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. 

2) Práva a povinnosti predsedu redakčnej rady:  

- zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady, 

- zastupuje noviny navonok vo vzťahu k miestnemu zastupiteľstvu, 

- v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady, 

- podpisuje zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady a zabezpečí jej doručenie vydavateľovi. 

3) V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu redakčnej rady ďalší člen zvolený redakčnou 

radou na celé funkčné obdobie. 

 

čl. X. 

Zodpovedný redaktor 

 

1) Zodpovedného redaktora schvaľuje miestne zastupiteľstvo na návrh redakčnej rady. 

2) Zodpovedný redaktor zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivých vydaní, najmä dbá           

o to, aby obsah novín neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov                           

a organizácií.  

3) Zodpovedný redaktor môže byť len osoba na to občiansky a odborne spôsobilá.  

4) Zodpovedný redaktor: 

- zabezpečuje dohodnutý obsah každého vydania novín schválený na zasadnutí RR, 



- plní všetky úlohy potrebné pre vydanie čísla, 

- zodpovedá za svoju činnosť vydavateľovi a redakčnej rade, 

- zúčastňuje sa na zasadnutiach redakčnej rady  

- zúčastňuje sa na zasadnutiach MZ ak ho o to zastupiteľstvo, alebo vydavateľ požiada  

5) Zodpovedný redaktor je povinný predložiť stanovisko vydavateľa, jeho inštitúcií alebo 

organizácií v zodpovedajúcom rozsahu redakčnej rade a táto rozhodne o jeho uverejnení                

v  najbližšom vydaní. 

6) Zodpovedný redaktor bude za svoju činnosť odmeňovaný. 

 

čl. XI. 

Tajomník redakčnej rady 

 

1) Tajomníka RR volí redakčná rada. 

2) Tajomník RR vyhotovuje zápisnice a stanoviská zo zasadnutí RR najneskôr do 3 dní od jej 

     konania. 

čl. XII. 

Hlasovanie členov redakčnej rady 

 

Redakčná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

redakčnej rady. Redakčná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 

 

čl. XIII. 

Obsahová náplň novín 

 

1) V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania noviny          

na to, aby jeho prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory. 

2) Hlavnou zásadou je informovať občanov mesta o spoločenskom, kultúrnom, športovom           

a inom dianí v mestskej časti, prípadne aj jeho okolia. 

3) Noviny si budú udržiavať spravodajský charakter doplnený komentármi a stanoviskami. 

4) Pravidelné rubriky, ktoré by sa mohli opakovať v závislosti od konkrétnych udalostí: 

- z rokovaní miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva, 

- z práce jednotlivých oddelení MÚ, 

- z činnosti mestskej polície, 

- žijú medzi nami – rozhovor alebo predstavenie známych a úspešných obyvateľov MČ, ľudí              

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj obce (občania, organizácie, združenia), 

- aktuálne problémy mestskej časti –čo vy (my) na to? 

- listy, postrehy čitateľov, 

- pozvánky na kultúrne, športové a spoločenské podujatia, 

- z histórie Záhorskej Bystrice, 

- zo života farnosti, 

- spoločenská rubrika, 

- školstvo, 

- šport, 

- z každého rožka troška – recepty gazdiniek, vtipy a veselé historky zo Záhoria, krížovky, 

- inzercia a reklama 

5) V čase volebnej kampane sú včas vypracované osobitné podmienky pre uverejňovanie 

príspevkov a vedenie volebnej kampane v zmysle platnej legislatívy. 

6) Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných predpisov. 

7) Redakčná rada odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva na 

dodatočné oznámenie v súlade s § 7 až § 10 Tlačového zákona.  

   



čl. XIV. 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

1) Štatút novín Naša Bystrica určuje, mení a dopĺňa miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov. 

2) Tento štatút vychádza z ustanovení Tlačového zákona č.167/2008 Z. z. 

3) 4. zapracovanie zmien Štatútu nadobúda účinnosť po schválení miestnym zastupiteľstvom 

v Záhorskej Bystrici dňa 28. februára 2023.  

 


