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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 odvolanie členov redakčnej rady a vymenovanie nových členov redakčnej rady 

novín  Naša Bystrica 
 

A) o d v o l á v a  

členov redakčnej rady novín Naša Bystrica v zložení: 

 

prof. PhDr.  Pavol Smolík, Art.D. 

Mgr. Martin Besedič, PhD. 

PaedDr. Zuzana Kaliariková 

Bohuslav Blecha 

Mgr. Martin Pavlík 

Mgr. Marcela Jedináková 

prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. 
Mgr. Miroslava Ryšková 

 

 

B)       v o l í 

za členov redakčnej rady novín Naša Bystrica: 

 

prof. PhDr. Pavol Smolík, Art.D. 

Mgr. Martin Besedič, PhD. 

PaedDr. Zuzana Kaliariková 
Dana Balková 

Ing. Eliška Maťašková 

Mgr. Peter Sedláček 

Juraj Medvec 

Mgr. Miroslava Ryšková 

 

Miestne zastupiteľstvo zároveň určuje za predsedu redakčnej rady prof. PhDr, Pavla 

Smolíka. 

 

 

 



2. 

Dôvodová správa 

 

 

Štatút novín Naša Bystrica v čl. XII. Hlasovanie členov redakčnej rady hovorí, že „redakčná 

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

rady. Redakčná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.“ Z dôvodu 

opakovanej absencie niektorých členov stávajúcej redakčnej rady nie je možné splniť túto 

povinnosť vyplývajúcu zo štatútu novín Naša Bystrica.  

 

Pre zabezpečenie efektívnej prípravy redakčného obsahu novín Naša Bystrica navrhujeme 

odvolať stávajúcich členov redakčnej rady a vymenovať nové zloženie redakčnej rady. 

 

V 4. zapracovaní zmien štatútu novín Naša Bystrica sa v článku VII, v bode číslo 1 uvádza 

nasledujúce zloženie členov redakčnej rady: 

 

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. 

 

Návrh 1 zástupcu za miestny úrad 

 

Za zástupcu za miestny úrad starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica navrhuje za 

člena redakčnej rady vicestarostu Mgr. Martina Besediča. 

 

Komisie uvedené v 4. zapracovaní zmien v štatúte novín Naša Bystrica boli oslovené, aby 

navrhli svojich zástupcov do redakčnej rady.  

 

 

Návrh 4 zástupcov z radov členov komisií 

 

Komisia kultúry     prof. PhDr. Pavol Smolík, Art.D. 

Komisia školstva a cestovného ruchu PaedDr. Zuzana Kaliariková 

Komisia športu a cestovného ruchu  Ing. Eliška Maťašková 

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva Dana Balková 

 

 

Návrh 2 zástupcov z radov občanov mestskej časti 

 

Mgr. Peter Sedláček, obyvateľ Záhorskej Bystrice 

Juraj Medvec, obyvateľ Záhorskej Bystrice 

 

Obaja navrhovaní členovia pôsobia v mediálnom prostredí, Mgr. Peter Sedláček je 

zamestnancom PR agentúry a bývalý novinár, Juraj Medvec je redaktorom týždenníka 

.týždeň. 

 



 

Zodpovedný redaktor 

 

Mgr. Miroslava Ryšková, zamestnankyňa Miestneho úradu zodpovedná za komunikáciu 

a vzťahy s verejnosťou 

 



 

       

 


