
ETICKÝ  KÓDEX 
vydavateľa a tvorcov obecných novín 

Račiansky výber

Vymedzenie

Etický kódex tvorcov (členovia Redakčného tímu periodika Račiansky výber a 
vydavateľstvo) a vydavateľa (Mestská časť Bratislava Rača) novín Račiansky výber má za
cieľ stanoviť základné zásady, ktorými sa riadia tvorcovia novín mestskej časti Bratislava - 
Rača. 

Vydávanie Račianskeho výberu (ďalej len RV) sa riadi nasledujúcimi zákonmi a 
právnymi predpismi: Ústava SR; Tlačový zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a 
agentúrnom spravodajstve - platný od 1. júna 2008; Autorský zákon č. 618/2003; Zákon o 
ochrane osobných údajov, Zákon o slobode informácií, Občiansky zákonník, Trestný 
zákon, Zákon o obecnom zriadení.

Vlastnícke vzťahy

Račiansky výber je mestskočastné periodikum vychádzajúce 11 krát v kalendárnom roku. 
Vydavateľom a vlastníkom značky je Mestská časť Bratislava Rača (v súlade s § 6 ods.3 
zákona č. 167/2008). RV je registrovaný v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry 
SR pod číslom EV 2979/09. 

Zodpovednosť za obsah 

Podľa zákona č. 167/2008 § 5, ods.1 za obsah zodpovedá vydavateľ. Podľa § 6 ods.1 je 
RV povinný bezodkladne zverejniť oznámenia v naliehavom verejnom záujme v aktuálnom
alebo najbližšom vydaní. 

Zverejňovanie základných údajov

Každé vydanie RV musí obsahovať (§ 6, ods.2): názov periodika, jeho rozsah, periodicitu 
vydávania, údaje o vydavateľovi, dátum vydania, evidenčné číslo a raz do roka údaje o 
štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa (§ 6 ods.3).

Evidenčné číslo

Vydavateľ RV si splnil povinnosť podľa § 11 o evidovaní periodickej tlač Ministerstvom 
kultúry SR a požiadal o pridelenie evidenčného čísla a oznámil štruktúru vlastníckych 
vzťahov tohto periodika. RV bolo pridelené MK SR evidenčné číslo EV 2979/09.

Redakčný tím

Za prípravu jednotlivých čísel RV je zodpovedný šéfredaktor resp. zodpovedný redaktor, 
ďalej redaktori a členovia redakčného tímu (RT RV).

Postavenie vydavateľa, šéfredaktora resp. zodpovedného redaktora a členov
redakčného tímu

Zodpovedný redaktor RV zodpovedá vydavateľovi (MČ Bratislava Rača) za dodržiavanie 
platných zákonov, ktorými sa riadi vydávanie mestskočastných novín. RT RV musí 



rešpektovať všeobecno platné etické a právne normy. 
Redaktori a editori sa riadia Etickým kódexom Slovenského syndikátu novinárov (Príloha 
č. 1). 

Vydavateľ a RT RV si vyhradzujú právo neuverejniť príspevky, ktoré odporujú 
dobrým mravom a odporujú všeobecne platným etickým a právnym normám. 
Račiansky výber sú noviny mestskej časti, ktoré poskytujú obyvateľom MČ informácie o 
dianí v samospráve. Nie sú priestorom na riešenie osobných alebo názorových sporov 
medzi občanmi, inštitúciami, vedením obce, predstaviteľmi politických strán, miestnych 
poslancov inej úrovne samosprávy či vlády. 

Poslaním RV je informovať občanov o uzneseniach miestneho zastupiteľstva, o 
práci starostu a poslancov, o činnosti komisií, pracovníkov miestneho úradu, investičných 
činnostiach, verejných zhromaždeniach, rozpočtových a príspevkových organizáciách v 
štruktúre MČ. Periodikum dáva priestor na zviditeľnenie spoločenským organizáciám, 
záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v mestskej časti. RV 
uverejňuje príspevky z histórie obce, príspevky o rodákoch, o osobnostiach, ktoré v našej 
MČ pôsobili, ale aj o krajine, prírode, kultúre, pozvánkach na podukatia a športe, 
cestovnom ruchu v našej mestskej časti. 

Práva a povinnosti členov RT RV a zodpovedného redaktora

Členovia RT RV sa podieľajú na príprave a konečnej podobe RV podľa pokynov z 
redakčnej porady. 

Členstvo v RT RV vzniká spolu s pracovnou zmluvou s Miestnym úradom Bratislava
Rača, v ktorej je ako pracovná náplň uvedená príprava textových a iných podkladov do 
Račianskeho výberu, prípadne iné editorské, redakčné, produkčné alebo marketingové 
činnosti.

Každý člen RT RV je povinný riadne a svedomite pracovať na dohodnutých 
úlohách, ktoré sa odsúhlasili na stretnutiach RT RV. Pracovné porady redakčného tímu 
zvoláva šéfredaktor alebo zodpovedný redaktor RV minimálne dvakrát počas príprav 
jedného čísla. 

Podklady do RV (texty a fotografie, kresby, grafy a pod.) s vysporiadanými alebo 
identifikovanými autorskými právami posielajú členovia RT RV, ako aj ostatní 
prispievatelia, priamo šéfredaktorovi resp. zodpovednému redaktorovi alebo ním 
poverenému zástupcovi na e-mailovú adresu redakciarv@raca.sk. 

V odôvodnených prípadoch ich môžu odovzdávať aj na stretnutiach RT RV na 
nosičoch, v rukopisoch a pod. 

Inzercia v RV

Račiansky výber poskytuje možnosť fyzickým a právnickým osobám inzerovať za finančnú
odplatu s výnimkou politickej inzercie, inzercie politických kandidátov, strán, združení a 
hnutí. Cenník mediálneho priestoru a moduly inzercie sú zverejnené na stránke 
www.raca.sk.

Račiansky výber si vyhradzuje právo odmietnuť inzerciu z priestorových dôvodov 
ako aj v prípade, ak je obsah inzercie v rozpore so zákonmi, dobrými mravmi, zobrazuje 
násilie alebo má obsah, ktorý môže porušiť práva a dôstojnosť tretích osôb.

Financovanie vydávania RV

Vydávanie RV je hradené z rozpočtu mestskej časti prostredníctvom za týmto účelom 
zriadenej spoločnosti Media Rača, s.r.o. Výnosy z inzercie použije Media Rača, s.r.o. na 
úhradu nákladov spojených s vydávaním a produkciou periodika Račiansky výber.



Etický kódex vydavateľa RV

Vydavateľ, šéfredaktor resp. zodpovedný redaktor a redaktori RV sa riadia všeobecne 
platnými právnymi a etickými normami platnými v samospráve a pre vydávanie periodík 
ako aj etickým kódexom Slovenského syndikátu novinárov. 

Príloha č. 1: Slovenský syndikát novinárov: Etický kódex novinára
http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/


