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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

 

odporúča 

 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť  

 

 

zriadenie redakčnej rady pre mesačník MČ Bratislava-Rača Račiansky výber  

 

 

 

2.    Dôvodová správa 
 

 

 

Mestská časť Bratislava-Rača vydáva mesačník Račiansky výber, ktorý v poslednom 

čase prešiel niekoľkými zmenami: navýšením počtu strán, zmenou gramáže a farby papiera, 

podpísaním novej zmluvy so spoločnosťou Grafia, čo ovplyvňuje aj obsah a grafiku 

Račianskeho výberu. Cieľom oddelenia kultúry a komunikácie je využívať Račiansky výber 

ako kvalitný komunikačný kanál smerom k občanom, ktorý bude pokrývať širokú škálu tém 

týkajúcich sa Rače, uverejňovať príspevky občanov a pod. v kvalitnom vizuálnom 

vyhotovení.  

 

Cieľom zriadenia redakčnej rady je, aby v nej boli zastúpení aj volení predstavitelia 

Rače, teda poslanci a takisto nezávislý odborník - novinár, žijúci v Rači, okrem zamestnancov 

oddelenia kultúry a komunikácie. Takto vyvážená redakčná rada bude slúžiť ako poradný 

orgán starostu a miestneho zastupiteľstva  pri rozhodnutiach týkajúcich sa formátu a aj obsahu 

Račianskeho výberu.   

 

Komisia sa uzniesla na 5 členoch redakčnej rady, vrátane predsedu. Na zastupiteľstve 5. 

novembra 2019 majú byť zvolení zástupcovia z radov poslancov a takisto predseda redakčnej 

rady.  

 

 

3. Materiál 
 

Návrh na zriadenie redakčnej rady mesačníka Račiansky výber 
Račiansky výber je plnofarebný 24-stranový mesačník (od septembra 2019), 

v mesiacoch júl a august dvojmesačník mestskej časti Bratislava-Rača, s možnosťou inzercie, 

ktorý vydáva Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, so sídlom redakcie na Alstrovej 

249 v Rači. Informuje o všetkých stránkach života v Rači s dôrazom na udalosti a témy 

verejného záujmu. Čitateľom prináša správy z rôznych oblastí, informácie o kultúrno-
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spoločenskom dianí v mestskej časti, činnosti miestneho zastupiteľstva, aktivitách miestnych 

spolkov a občianskych združení a praktických informáciách pre obyvateľov. Takisto 

uverejňuje články svojich prispievateľov a občanov. Zodpovedným redaktorom je  Mgr. 

Marek Kravjar, mesačník vychádza v prvých  dňoch v mesiaci a distribuovaný je Slovenskou 

poštou do schránok. Vychádza v náklade 11 000 výtlačkov. Pôvodne bol založený pod 

názvom Račiansky mesačník v roku 1994. 

Za účelom objektívneho a vyváženého informovania čitateľov navrhujeme zriadiť 

redakčnú radu mesačníka Račiansky výber, ktorá bude plniť funkciu iniciatívneho 

a poradného orgánu vydavateľa, dohliadať nad transparentnosťou, efektívnym vydávaním,  

dbať na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií.  

 

Ciele a činnosti redakčnej rady: 

 

1. Redakčná rada je osobitným kontrolným a poradným orgánom starostu a miestneho 

zastupiteľstva, ktorá definuje a kontroluje strategické, tematické a koncepčné 

zameranie miestneho periodika Račiansky výber, ako i technické riešenia s jeho 

vydávaním spojené.  

2. Redakčná rada dohliada na koncepciu mediálnej prezentácie miestnej časti  

prostredníctvom Račianskeho výberu. 

 

Navrhované zloženie redakčnej rady: 

 

1. Redakčná rada má 5 členov vrátane predsedu.  

2. Predsedom redakčnej rady je 1 z členov redakčnej rady, ktorý je hlasovaním na 

miestnom zastupiteľstve schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 

tajným hlasovaním.  

3. Podpredsedom redakčnej rady je člen redakčnej rady, ktorého hlasovaním zvolila 

redakčná rada na svojom prvom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 

tajným hlasovaním.  

4. Členov redakčnej rady tvoria dvaja poslanci miestneho zastupiteľstva, dvaja 

pracovníci miestneho úradu a jeden zástupca z radov občanov mestskej časti.  

5. Členov redakčnej rady na návrh predsedu redakčnej rady volí miestne zastupiteľstvo 

vždy na začiatku svojho volebného obdobia. V tomto prípade redakčnú radu navrhne 

Komisia školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ 

Bratislava-Rača dňa 15.10. 2019 a schváli ju zastupiteľstvo na novembrovom 

zasadaní. 

6. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom o voľbe každého z navrhovaných 

kandidátov sa hlasuje samostatne.  

7. Členstvo v redakčnej rade zaniká:  

 skončením volebného obdobia,  

 alebo odstúpením člena,  

 alebo odvolaním člena miestnym zastupiteľstvom na návrh poslanca alebo 

starostu mestskej časti 

8. Šéfredaktor sa zúčastňuje zasadnutí redakčnej rady s hlasom poradným.  

9. Personálne zloženie redakčnej rady je zverejnené na webovom sídle, je uvedené v 

každom  čísle mesačníka.  
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Práva a povinnosti redakčnej rady: 

 

1. Redakčná rada sa schádza raz za mesiac, ak sa členovia nedohodnú inak, vždy k 

nasledujúcemu číslu.  

2. Redakčná rada môže prizvať na svoje zasadnutie aj jej nečlenov, a to bez finančného 

ohodnotenia.  

3. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií.  

4. Zrušiť uznesenie redakčnej rady, alebo jej stanoviská, môže výlučne miestne 

zastupiteľstvo. 

5. Rozsah právomocí redakčnej rady je určený štatútom periodika.   

6. Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach novín:  

a) určuje zásady prípravy novín,  

b) schvaľuje koncepciu novín,  

c) rozhoduje o obsahu daného čísla,  

d) navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín.  

7. Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona ako kolektívny orgán.  

8. Redakčná rada má právo výberu uverejnenia príspevkov vzhľadom na rozsah novín. 

9. Predseda redakčnej rady je povinný o neuverejnení alebo zásadnom krátení príspevku 

informovať prispievateľa.  

10. Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych 

novinách, alebo ktoré nie sú v súlade s koncepciou mesačníka, má právo redakcia 

a redakčná rada krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť.  

11. Distribúciu novín zabezpečuje zhotoviteľ alebo zmluvný partner. 

12. Redakčná rada prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj 

príslušné stanovisko a závery.  

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

redakčnej rady rozhodujú jej členovia hlasovaním. Redakčná rada môže prizvať na 

rokovanie starostu mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva a podľa potreby 

odborných pracovníkov oddelení miestneho úradu.  

 

Predseda redakčnej rady: 

 

1. Predseda redakčnej rady:  

a) zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady,  

b) zastupuje noviny navonok vo vzťahu k miestnemu zastupiteľstvu a starostovi,  

c) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady,  

d) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z redakčnej rady. 

 

Hlasovanie členov redakčnej rady: 

  

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

redakčnej rady. Redakčná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 

 

Stanovisko Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva zo dňa 21/10/2019 

 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

navrhuje zloženie redakčnej rady v počte 5 členov - 2 poslanci, 2 zamestnanci Odd. kultúry 

a komunikácie a jeden obyvateľ MČ Bratislava-Rača – odborník. 
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Predsedníčka komisie Mgr. M. Luknárová navrhla zasielať návrhy mailom členovi komisie 

Ing. R. Pajdlhauserovi, ktorý následne návrhy vyhodnotí a zašle mená zvolených členov.   

 


