
 

 

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

Žiadateľ, občianske združenie Transparency International Slovensko, IČO: 31817823, so sídlom 
Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 827 18, 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)?  

 
 

Uvedené informácie žiadame sprístupniť elektronicky, a to e-mailom na adresu 
mario.kajan@transparency.sk. 

 
Zároveň Vás týmto na základe § 14 ods. 5 zákona o slobode informácií žiadame o potvrdenie 

prijatia tejto žiadosti. 
 
S pozdravom 



 

 

 
Mário Kajan 
Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 
 
Adresa pre doručovanie písomností: 
Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 
 
 
Prílohy:  

 
• Plnomocenstvo 

• Substitučné plnomocenstvo 

 

https://maps.google.com/?q=Slovensko+%0D%0A+Bajkalsk%C3%A1+25&entry=gmail&source=g
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Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18  Bratislava 
 
 
 
 
Váš list číslo                            Naše číslo                   Vybavuje        Miesto, dátum 
                                                18602/2018                  PhDr. Adamčíková/254                      Sereď, 29.6.2018 
 
 
 
VEC: Odpoveď na 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 vydáva. Mesto Sereď finančne podporuje vydávanie Seredských noviniek, kto-
ré informujú o živote v meste a problémoch mesta,  o rokovaniach MsZ, o činnosti 
poslancov MsZ a vedenia mesta, o investičných akciách, o činnosti mestskej polície, 
domu kultúry, občianskych združení, športových klubov, o kultúrnych a športových 
akciách, o programoch kina, múzea, o činnosti škôl a školských zariadení, 
o úspechoch našich žiakov a študentov. 

 
2. Je toto periodikum v tlačenej verzii doručované občanom? 

2a. Ak áno, v akom náklade?   Jedno vydanie 8 600 ks 
2b. V akej periodicite a v akom formáte? 10 čísiel do roka, vo formáte A3, v rozsahu  

16 strán, z ktorých posledné 4 strany slúžia na umiestňovanie reklamy a inzercie. 
2c. Kto je vydavateľom a kto distribútorom radničných novín? Vydavateľ: Správa majet-

ku Sereď spol. s r.o., Sereď. Distribútor:  Petit Press a.s. prostredníctvom Slovenskej  pošty 
a.s. Informácia je vždy na 12. strane každého čísla.  

2d. Aké sú predpokladané celkové ročné náklady samosprávy súvisiace s vydávaním perio-
dika v roku 2018? 

- z toho náklady na tlač a distribúciu:   4 800 € 
- z toho personálne náklady:   1 400 € 

2e. Aké sú priemerné náklady súvisiace s vydaním jedného čísla v roku 2018?   620 € 
 

3. Dá sa posledných 5 vydaní radničných novín nájsť na Vašej internetovej stránke v pdf for-
máte na stiahnutie? Ak nie, prosím o ich zaslanie v elektronickej alebo tlačenej forme. 
Áno, vydania Seredských noviniek môžete nájsť na internetovej stránke mesta Sereď,  
https://www.seed.sk/seredsko-novinky. 
 

4. Akým spôsobom je zaisťovaná tvorba obsahu radničných novín? Je zaisťovaná vnútornými kapa-
citami samosprávy, externými službami alebo inou formou (zverením činnosti príspevkovým orga-
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nizáciám a pod.)?  Na tvorbe obsahu SN na web stránke 
http://www.seredskenovinky.sered.sk/  sa podieľajú: občania mesta, zamestnanci úradu 
(vrátane Mestskej polície), školy a školské zariadenia, občianske združenia, športové kluby 
a orgány verejnej správy.  

 
5. Je pre účely dohľadu nad obsahom novín zriadená redakčná rada? Ak áno, kto ju tvorí? 
Redakčná rada má aktuálne 6 členov. Žiadny z nich nie je poslancom MsZ. Jeden 
člen je zamestnancom mesta a jeden je riaditeľom Domu kultúry, ktorý je rozpoč-
tovou organizáciou mesta Sereď.  
5a. Kto rozhoduje o zložení redakčnej rady?  Mestské zastupiteľstvo. 
 

6. Existujú písané pravidlá pre vydávanie radničných novín?  Pravidlá pre vydávanie  
    Seredských noviniek v zmysle obsahu položenej otázky  nie sú písomne spracované.  

6a. Pre spôsob dohľadu nad vydávaním novín, napríklad o spôsobe kreovania a kompetenciách 
redakčnej rady? Ak áno, prosím o ich zaslanie. Základné úlohy redakčnej rady prijalo MsZ. 
Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Seredi  č. 52/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
A. Určuje základné úlohy redakčnej rady 

 Redakčná rada pre vydávanie tlačovej formy Seredských noviniek zabezpečuje najmä: - výber príspevkov pre 
vydanie Seredských noviniek najmä z článkov uverejnených v internetovej forme Seredských noviniek podľa ich 
aktuálnosti, 
 - spracovanie nových článkov a obrázkov pre tlačovú formu Seredských noviniek a odosielanie na mailové adresy 
ostatných členov redakčnej rady, 
 - spoluprácu s komisiami MsZ , Občianskymi združeniami a individuálnymi prispievateľmi - obyvateľmi Serede 
na vydávaní tlačených Seredských noviniek,  
 - prácu členov redakčnej rady, organizačne zabezpečuje tajomník redakčnej rady, ktorý informuje členov re-
dakčnej rady mailom o termínoch uzávierok Seredských noviniek sumarizuje návrhy obsahu vydávaného čísla a 
členmi redakčnej rady odporučené články odosiela zmluvnému dodávateľovi Seredských noviniek v termíne uzá-
vierky. 

6b. Pre etické štandardy platiace pre periodikum, napríklad etický kódex a pod? Ak áno, 
prosím o ich zaslanie. Pravidlá pre etické štandardy platiace pre Seredské novinky nie 
sú určené. Za obsah každého písomného vyjadrenia vo svojom článku zodpovedá 
jeho autor. Členovia redakčnej rady sa pri výbere článkov do tlačených SN riadia iba 
vlastným názorom po prečítaní a posúdení obsahu článkov. Uznesením MsZ č. 
97/2013 zo dňa 16.04.2013, ktoré je zverejnené tu: 
http://www.sered.sk/data/2_samosprava/volene_organy/uznesenia/2013/201304
16.pdf  poslanci MsZ zakázali zverejňovať na stránke SN inzerciu erotických služieb 
a politickej reklamy a to týkajúcu sa politických strán a politikov ako aj  komunálnej 
politiky a komunálnych politikov.  
 

7. Kto vydáva konečné rozhodnutia o uverejnení a podobe príspevkov do novín (redakčná ra-
da, redaktor, šéfredaktor, primátor, orgány samosprávy)?  Redakčná rada. 

 
 
     S pozdravom  
 
 
 
                                                                                                         Bc. Ľubomír Veselický 
                                                                                                             viceprimátor mesta 
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