
Ing. Radoslav Oršula, bytom Rastislavova 325/10, 972 71 Nováky 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka 

primátor mesta Nováky  

Mestský úrad Nováky  

Nám. SNP 349/10  

972 71 Nováky 

 

         V Novákoch dňa 05.11.2012 

 

VEC:  Odpoveď na pozvanie  

 

  

Vážený pán primátor Ing. Dušan Šimka,  

 

 Dovoľujem si Vám týmto zaslať vyrozumenie ohľadom účasti na priamom TV vysielaní, ktoré sa 

uskutoční dňa 15.11.2012.  

 

 Vo Vašom liste (nedatovanom) mi oznamujete, že máte „mnoho podnetov od občanov, ohľadom 

webovej stránky www.novaky.com“ a že z tohto dôvodu sa k nej budete vyjadrovať na priamom TV vysielaní dňa 

15.11.2012.  

 

Napriek tomu, že daný list nie je odosielaný na hlavičkovom papieri mesta Nováky a nie je dokonca ani 

datovaný, vnímam tento list tak, že je posielaný Vami ako primátor mesta Nováky, t.j. nie Vami ako fyzickou 

osobou.  

V tejto súvislosti si preto v prvom rade dovoľujem uviesť, že nepripájate v danom liste žiadnu informáciu, 

ktorá by minimálne naznačovala, akej konkrétnej problematiky web stránky sa podnety občanov týkajú 

a nepripájate ani samotné podnety.  Ďalej si Vám dovoľujem uviesť, že predmetná web stránka je prevádzkovaná 

súkromnou osobou, aktivity spojené s danou stránkou sú financované z vlastných zdrojov súkromnej osoby, táto 

súkromná osoba  nie je verejným činiteľom a ani voleným zástupcom, nie je mi teda zrejmé, z akého dôvodu 

by mala byť problematika stránky www.novaky.com vecou verejnou alebo sa mala stať vecou verejnou, 

a to spôsobom, akým to prezentujete alebo plánujete prezentovať prostredníctvom priameho TV 

vysielania.  Zároveň si dokonca nie som ani istý, či plánované TV vysielanie, keďže jeho predmetom  zrejme 

http://www.novaky.com/
http://www.novaky.com/


nebudú veci verejné, môže byť financované z prostriedkov mesta Nováky, ktoré by mali byť vynakladané 

efektívne a hospodárne. 

 

Navyše, občania mesta Nováky majú priestor kedykoľvek sa na mňa obrátiť ohľadom podnetov na danú 

webovú stránku, pričom daná stránka je prevádzkovaná v súlade s Etickým kódexom na tejto stránke 

zverejňovaným a tento je známy každému prispievateľovi, ktorý zodpovedá za obsah ním zverejňovaného 

príspevku.  Príspevky jednotlivých prispievateľov sú vyjadrením ich osobného názoru.  

 

Dovoľujem si záverom upriamiť Vašu pozornosť na právoplatné predbežné opatrenie zo dňa 15.08.2011, 

ktoré Vám prikazuje zdržať sa určitého konania súvisiaceho s predmetnou webovou stránkou, a to konkrétne 

„Zdržať sa verejných vyjadrení, stanovísk, či komentárov, a to či už vo forme ústnej alebo písomnej, ktoré by 

spájali osobu žalobcu s tvrdenou diskreditáciou žalovaného prostredníctvom internetovej stránky 

www.novaky.com“. 

 

Verím, že pochopíte, na základe vyššie uvedeného, že rozhodne nevidím dôvod, aby bola webová 

stránka predmetom priameho TV vysielania (po skúsenostiach z predchádzajúcich priamych prenosov by som 

ťažko hovoril o diskusii) a rozhodne nevidím tak dôvod, aby som sa tohto vysielania ako súkromná osoba 

zúčastnil.  

 

   

S pozdravom,  

  

 

_________________ 

    Ing. Radoslav Oršula 

      


