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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

odvoláva  

 

doterajšiu redakčnú radu Vajnorských noviniek. 

 

volí 

 

............................... za predsedníčku redakčnej rady, ......................... za podpredsedu 

redakčnej rady, ................................................................za členov redakčnej rady Vajnorských 

noviniek. 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať voľbu členov redakčnej rady Vajnorských noviniek 
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3. Dôvodová správa 

 

Vajnorské novinky sú dvojmesačníkom mestskej časti, ktorý slúži najmä na komunikáciu 

mestskej časti s obyvateľmi, na propagáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,  

informovanie verejnosti o iných otázkach života v mestskej časti alebo prezentáciu 

zaujímavých a podnetných osobností, ktoré žijú alebo vplývajú na život Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory. Úlohou členov redakčnej rady je predovšetkým  hodnotenie aktuálneho 

vydania pred zadaním do tlače a celkovú úroveň predchádzajúceho vydania, navrhovanie tém 

a autorov do jednotlivého vydania,  podieľanie sa na obsahu jednotlivého vydania, dohľad, 

aby v obsahu jednotlivého vydania nebola uverejnená informácia, ktorá je utajovanou 

skutočnosťou.  Redakčná rada sa ďalej podieľa na  tvorbe a vydávaní noviniek, získava 

nových dopisovateľov a spolupracovníkov, dohliada na dodržiavanie Etického kódexu 

Slovenského syndikátu novinárov a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

V novom volebnom období orgánov Mestskej časti Bratislava – Vajnory považujeme za 

potrebné nanovo zvoliť redakčnú radu Vajnorských noviniek, ktorá je zložená z poslancov 

miestneho zastupiteľstva, pracovníka miestneho úradu a odbornej verejnosti. Považujeme to 

za potrebné aj vzhľadom na nové zloženie miestneho zastupiteľstva a aj vzhľadom na 

skutočnosť, že viacerí členovia sa už nemohli alebo nemali záujem ďalej zúčastňovať na práci 

redakčnej rady. 

 

Doterajšie zloženie redakčnej rady Vajnorských noviniek bolo: 

predsedníčka: Soňa Molnárová,  

podpredseda: Václav Fekete 

členovia: Marek Grebeči, Jozef Šimonovič, Martin Maťko 

Zostavovateľ Vajnorských noviniek: Stanislav Bachleda 

 


