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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

  

schvaľuje 

 

I.  

V žilinských Radničných novinách sa nesmú zverejňovať nepravdivé informácie, texty 

znižujúce ľudskú dôstojnosť a zasahujúce do práva na ochranu osobnosti.  

 

II. 

Radničné noviny majú právo kritizovať kohokoľvek. Právo vysloviť svoj názor však musí 

byť dané každému človeku, ktorý je kritizovaný. V prípade, že v Radničných novinách má 

vyjsť článok, ktorý kritizuje konkrétneho človeka alebo Radničné noviny o ňom plánujú 

zverejniť negatívne informácie alebo jednostranné informácie či polopravdy, redakcia 

Radničných novín dokázateľne osloví kritizovaného človeka a dá mu priestor na to, aby sa 

v rovnakom rozsahu, na rovnakom mieste a v tom istom čísle Radničných novín, v ktorom 

je kritizovaný, vyjadril k informáciám uvedeným v takomto článku.  

 

III. 

Pod každým redakčným článkom Radničných novín, ktorý obsahuje hodnotiace súdy, 

musí byť podpísaný autor článku svojím menom a priezviskom.  

 

IV. 

V redakčných článkoch, v ktorých komentujú konkrétne fakty primátor, poslanci 

Mestského zastupiteľstva, pracovníci Mestského úradu, odborníci v jednotlivých 

oblastiach a pod., je dodržaná proporcionalita komentárov v rámci každého čísla 

Radničných novín. To znamená, že primátor a viceprimátori majú primeraný priestor na 

svoj komentár v rámci uvedených článkov, a to spolu maximálne v 50% uvedených 

komentovaných článkov (príklad: v jednom čísle Radničných novinách je 6 

komentovaných článkov, z toho komentáre primátora a viceprimátorov spolu môžu byť 

najviac 3). 

 

V. 

Bez splnenia bodov I., II., III a IV. tohto uznesenia nemôže vyjsť žiadne číslo Radničných 

novín - ak vyjde, bude sa to považovať za zneužívanie moci a peňazí daňových 

poplatníkov mesta Žilina. 



Dôvodová správa: 

 

Toto uznesenie je reakciou na (zo strany primátora) dvojnásobné porušenie „Decembrovej 

ústnej dohody 2017“ medzi opozičnými poslancami a primátorom, ktorej súčasťou bolo 

pravidlo o slušnom a demokratickom vydávaní žilinských Radničných novín. Pravidlo 

dohody navrhnuté primátorom mesta stanovilo, že od roku 2018 bez súhlasu primátora Igora 

Chomu a poslanca Petra Ničíka nevyjde žiadne číslo Radničných novín. Pravidlo bolo 

stanovené a dohodnuté pred svedkami – viacerými poslancami a vedúcimi pracovníkmi 

Mestského úradu v Žiline.  

 

Realita: februárové vydanie 2018 – poslanec Peter Ničík dostal noviny na korektúry – súhlas 

poslanca – noviny vyšli; marcové vydanie 2018 – poslanec Peter Ničík nedostal noviny na 

korektúry – noviny aj tak vyšli; aprílové vydanie 2018 – poslanec Peter Ničík dostal na 

korektúry nekompletné vydanie novín – poslanec uviedol primátorovi písomné pripomienky, 

po akceptovaní ktorých môžu noviny vyjsť (právo kritizovaného na odpoveď, hodnotiace 

články nesmú byť anonymné, pravidlo proporcionality a pod.) – pripomienky neboli 

akceptované, a noviny aj tak vyšli. Mnohí poslanci sú pobúrení tým, že ich primátor 

oklamal. Toto uznesenie je tiež reakciou na viaceré minulé vydania Radničných novín, ktoré 

boli jednostrannou a neobjektívnou hlásnou trúbou primátora a vedenia mesta Žilina. 

 

Toto uznesenie neprešlo odbornými komisiami, pretože aprílové Radničné noviny (čo bolo 

poslednou kvapkou pre takéto uznesenie) sa objavili v žilinských schránkach až po termíne, 

kedy sa mali odovzdať návrhy na uznesenia pre odborné komisie MZ. 

 

Stalo sa viackrát, že sa v Radničných novinách jednostranne kritizovali ľudia bez toho, aby 

v týchto novinách dostali priestor na svoje stanovisko. Toto možno považovať za zneužívanie 

moci a peňazí daňových poplatníkov mesta Žilina. Takýto precedens viedol v minulosti 

k tomu, že poslanci odsúhlasili zrušenie Radničných novín a zrušenie financovania 

Radničných novín z mestského rozpočtu. Primátor však takéto uznesenie nepodpísal. Už sa 

nesmie stať, aby sa v Radničných novinách vydávaných za obecné peniaze z daní Žilinčanov 

dehonestovalo konanie kohokoľvek bez toho, aby kritizovaný človek vyjadril v uvedených 

novinách svoj názor na takúto kritiku.   

 

Pod väčšinou hodnotiacich článkov rôznych čísiel Radničných novín je namiesto podpisu 

autora článku uvedené: "REDAKCIA". Takáto anonymita nemá ďaleko od zbabelosti, 

nadpráce, neprimeranej snahe zapáčiť sa chlebodarcom a rozhodne neprospieva 

transparentnosti, nehovoriac už o morálnej a právnej zodpovednosti konkrétneho autora za 

svoj článok. 

 

V aprílových Radničných novinách 2018 bolo 6 komentovaných článkov, z toho 5 bolo 

komentovaných primátorom a jeden viceprimátorom. Iní ľudia (poslanci, pracovníci 

Mestského úradu v Žiline, odborníci a pod.) nedostali šancu. 

 

Treba si uvedomiť, že žilinské schránkové Radničné noviny: 

a) majú byť slušné, objektívne a v súlade so zákonmi SR 

b) sú vydávané z verejných zdrojov - za obecné peniaze Žilinčanov 

c) nemôžu byť nástrojom propagandy úzkej skupiny vedenia mesta 

d) nie sú anonymné, preto pod každým hodnotiacim článkom má byť uvedené meno 

a priezvisko jeho autora 


