Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k
informáciám

týmto žiada v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom
prístupe k informáciám o poskytnutie nasledujúcich informácií:
1. Vydáva Vaša samospráva alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho
občanov o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?
2. Je toto periodikum v tlačenej verzii doručované občanom?
2a. Ak áno, v akom náklade?
2b. V akej periodicite a v akom formáte?
2c. Kto je vydavateľom a kto distribútorom radničných novín?
2d. Aké sú predpokladané celkové ročné náklady samosprávy súvisiace s vydávaním periodika
v roku 2018?
z toho náklady na tlač a distribúciu:
z toho personálne náklady:
2e. Aké sú priemerné náklady súvisiace s vydaním jedného čísla v roku 2018?
3. Dá sa posledných 5 vydaní radničných novín nájsť na Vašej internetovej stránke v pdf formáte
na stiahnutie? Ak nie, prosím o ich zaslanie v elektronickej alebo tlačenej forme.
4. Akým spôsobom je zaisťovaná tvorba obsahu radničných novín? Je zaisťovaná vnútornými
kapacitami samosprávy, externými službami alebo inou formou (zverením činnosti príspevkovým
organizáciám a pod.)?
5. Je pre účely dohľadu nad obsahom novín zriadená redakčná rada? Ak áno, kto ju tvorí?
5a. Kto rozhoduje o zložení redakčnej rady?
6. Existujú písané pravidlá pre vydávanie radničných novín?
6a. Pre spôsob dohľadu nad vydávaním novín, napríklad o spôsobe kreovania
a kompetenciách redakčnej rady? Ak áno, prosím o ich zaslanie.
6b. Pre etické štandardy platiace pre periodikum, napríklad etický kódex a pod? Ak áno,
prosím o ich zaslanie.
7. Kto vydáva konečné rozhodnutia o uverejnení a podobe príspevkov do novín (redakčná rada,
redaktor, šéfredaktor, primátor, orgány samosprávy)?
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Zároveň Vás týmto na základe § 14 ods. 5 zákona o slobode informácií žiadame o potvrdenie
prijatia tejto žiadosti.
S pozdravom

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k
informáciám

1. Vydáva Vaša samospráva alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho
občanov o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?
- Áno, mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydáva časopis Hlas Nového Mesta, ktorý vychádza
10-krát ročne.
2. Je toto periodikum v tlačenej verzii doručované občanom?
- Áno.
2a. Ak áno, v akom náklade?
- Mesačný náklad doručovaný domácnostiam je 24 000 ks.
2b. V akej periodicite a v akom formáte?
- Periodicita: 10 vydaní ročne (vrátane dvoch dvojčísiel január/február a júl/august)
2c. Kto je vydavateľom a kto distribútorom radničných novín?
Vydavateľom Hlasu Nového Mesta je mestská časť Bratislava-Nového Mesta, ktorá
distribuuje časopis do domácností prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
2d. Aké sú predpokladané celkové ročné náklady samosprávy súvisiace s vydávaním
periodika v roku 2018?
Predpokladané ročné náklady na vydávanie Hlasu Nového Mesta (grafické
spracovanie + tlač + distribúcia) v roku 2018 sú vo výške 34135,36 €. Náklady na
vydávanie Hlasu Nového Mesta každoročne mestská časť znižuje vďaka príjmom
z inzercie - tie sa v tom roku očakávajú vo výške 10 000 až 15 000 C.
z toho náklady na tlač a distribúciu:
Tlač 24 420 C, distribúcia (prostredníctvom pošty) 7448,16 C.
z toho personálne náklady:

Spracovanie textov, výber fotografií, koordinácia dodávateľov a celkové redakčné
zabezpečenie
sa
realizujú
prostredníctvom
výkonného
redaktora
v zamestnaneckom pomere.
2e. Aké sú priemerné náklady súvisiace s vydaním jedného čísla v roku 2018?
- Predpokladané priemerné mesačné náklady (grafik + tlač + distribúcia) pri desiatich
vydaniach sú 3413,53 C.
3. Dá sa posledných 5 vydaní radničných novín nájsť na Vašej internetovej stránke v pdf
formáte na stiahnutie? Ak nie, prosím o ich zaslanie v elektronickej alebo tlačenej forme.
- Archív Hlasu Nového Mesta (vo formáte PDF) je umiestnený na stránke mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto: www.banm.sk/casopis/
4. Akým spôsobom je zaisťovaná tvorba obsahu radničných novín? Je zaisťovaná vnútornými
kapacitami samosprávy, externými službami alebo inou formou (zverením činnosti
príspevkovým organizáciám a pod.)?
- Redakčné spracovanie Hlasu Nového Mesta zabezpečuje výkonný redaktor -získavanie
inform ácií o aktuálnych udalostiach, pracovných, kultúrnych a športových aktivitách v mestskej

časti, redakčné spracovanie textov poskytnutých zamestnancami miestneho úradu, resp. textov
poskytnutých od tretích osôb, spracovanie vlastných textov atď. Do Hlasu Nového Mesta
prispievajú aj členovia redakčnej rady, poslanci miestneho zastupiteľstva, externí dopisovatelia.
5. Je pre účely dohľadu nad obsahom novín zriadená redakčná rada? Ak áno, kto ju tvorí?
5a. Kto rozhoduje o zložení redakčnej rady?
- V zmysle platného Štatútu Hlasu Nového Mesta vydavateľ (mestská časť) poveruje riadením
vydávania Hlasu Nového Mesta redakčnú radu a šéfredaktora. Členov Redakčnej rady Hlasu Nového
Mesta ako aj šéfredaktora Hlasu, ktorý je členom redakčnej rady, volí miestne zastupiteľstvo z radov
poslancov vždy na príslušné funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva počas volebného obdobia do
orgánov samosprávy; a to s výnimkou:
a) predsedu, ktorým je starosta mestskej časti, ktorý je zároveň aj členom redakčnej rady,
b) výkonného redaktora, ktorý je členom redakčnej rady a je vymenovaný redakčnou radou na
návrh starostu z radov zamestnancov miestneho úradu.
6. Existujú písané pravidlá pre vydávanie radničných novín?
6a. Pre spôsob dohľadu nad vydávaním novín, napríklad o spôsobe kreovania
a kompetenciách redakčnej rady? Ak áno, prosím o ich zaslanie.
Štatút Hlasu Nového Mesta je zverejnený na stránke mestskej časti:
www.banm.sk/data/files/11189 30-statut-casopisu-hnm.pdf
6b. Pre etické štandardy platiace pre periodikum, napríklad etický kódex a pod? Ak áno,
prosím o ich zaslanie.

- Platný Štatút Hlasu Nového Mesta je zverejnený na stránke mestskej časti
- Eticky kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava - Nové mesto
- Eticky kódex zamestnanca
7. Kto vydáva konečné rozhodnutia o uverejnení a podobe príspevkov do novín (redakčná
rada, redaktor, šéfredaktor, primátor, orgány samosprávy)?
- V zmysle platného Štatútu Hlasu Nového Mesta sa Redakčná rada Hlasu Nového Mesta vyjadruje k
výberu príspevkov a ich obsahu, schvaľuje návrh tém do jednotlivých vydaní Hlasu, navrhuje zmeny v
obsahu, zodpovedá za obsah jednotlivých vydaní Hlasu Nového Mesta.

