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1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. ........./2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 30.4.2019
Názov bodu programu:
Návrh na schválenie členov redakčnej rady miestnych novín Naša Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica
A)
odvoláva
pôvodných členov redakčnej rady novín Naša Bystrica
B)
volí
nových členov redakčnej rady novín Naša Bystrica v zložení:
- za miestny úrad, zástupca starostu Mgr. Martin Besedič, PhD
- za komisiu kultúry Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD
- za komisiu školstva PaedDr. Zuzana Kaliariková
- za komisiu športu Bohuslav Blecha
- za komisiu finančnú Ing. Martin Pavlík
- za občanov prof. PhDr. Ján Grexa, PhD a Mgr. Marcela Jedináková
- zodpovedný redaktor Mgr. Silvia Vnenková
C)
volí
Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD za predsedu redakčnej rady novín Naša Bystrica.

II.
Dôvodová správa
Redakčnú radu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Voľby členov prebiehajú verejným
hlasovaním, pričom o voľbe každého z navrhovaných kandidátov na člena redakčnej rady sa
hlasuje samostatne.
Redakčná rada má 8 členov, v zložení:
- 1 zástupca za miestny úrad 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 finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania
(Minimálne 2 zástupcovia z týchto komisií musia byť poslanci MZ.)
- 2 zástupcovia z radov občanov mestskej časti,
- zodpovedný redaktor
Redakčná rada sa schádza minimálne raz za dva mesiace. Zasadnutia redakčnej rady sú
neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí redakčnej rady rozhodujú jej členovia
hlasovaním.
Počas minulého volebného obdobia boli členmi redakčnej rady:
-

za miestny úrad, starosta mestskej časti Ing, Jozef Krúpa
za komisiu kultúry Mgr. Martin Besedič, PhD.
za komisiu školstva PaedDr. Zuzana Kaliariková
za komisiu športu prof. PhDr. Ján Grexa, PhD
za komisiu finančnú
za občanov Petra Brštiaková a Mgr. Marcela Jedináková, ktorá bola
predsedníčka
zodpovedný redaktor bol Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD

zároveň

V tomto roku navrhujeme obsadenie redakčnej rady v zložení:
- za miestny úrad, zástupca starostu Mgr. Martin Besedič, PhD
- za komisiu kultúry Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD
- za komisiu školstva PaedDr. Zuzana Kaliariková
- za komisiu športu Bohuslav Blecha
- za komisiu finančnú Ing. Martin Pavlík
- za občanov prof. PhDr. Ján Grexa, PhD a Mgr. Marcela Jedináková
- zodpovedný redaktor Mgr. Silvia Vnenková
- Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD za predsedu redakčnej rady novín Naša Bystrica.

