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Predhovor 

 

Média sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Žijeme v dobe, 

ktorú by sme mohli charakterizovať zvýšenou mierou, či dokonca prebytkom mediálnych 

vplyvov. Komunikácia prostredníctvom mobilu, alebo notebooku sa stáva životným štýlom 

a imidžom súčasného človeka. Média vrátane novín vstúpili do nášho sveta a stali sa jeho 

súčasťou až do takej miery, že ho ovplyvňujú. Každé médium si prešlo érou svojej slávy. 

V začiatkoch mediálnych spoločností mala úspech tlač, neskôr rozhlas a po ňom televízia. 

V súčasnosti svoj rozmach zažíva najmä internet. 

 

Noviny sa z hľadiska obsahu zaoberajú širokým záberom udalostí a javov života 

v spoločnosti. Noviny sú špecifické svojimi rôznorodými žánrami, v ktorých dominuje 

predovšetkým spravodajstvo, resp.  spravodajské podanie správy.  

 

Základom práce žurnalistu je informovať. Preto sa aj v Plavečských novinách budeme 

snažiť podať a priblížiť zaujímavé témy z našej obce, ale aj  priblížiť udalosti, ktoré sú síce 

mimo obce Plaveč, ale zároveň sa týkajú určitým spôsobom aj jej obyvateľov.  

 

Štatút obecných novín upravuje predovšetkým vzťahy redakcie a čitateľov, záväzky 

a povinnosti. Zabezpečuje autonómnosť tvorivej novinárskej práce redaktorov 

a spolupracovníkov novín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. I 

Vydavateľská činnosť a zámery 

 

1) Medzi základné priority novinárov patrí nestrannosť a objektívnosť.  Redakčná rada 

Plavečských novín a jej externí spolupracovníci sa zaväzujú tieto priority akceptovať 

a dodržiavať. Zároveň sa zaväzujú, že nebudú preferovať žiaden z politických subjektov 

registrovaných na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa bude redaktor venovať 

politickej téme a bude vyžadovať stanovisko, poskytne ho všetkým zainteresovaným 

stranám.  

2) Redaktor sa zaväzuje dodržiavať nestrannosť a objektívnosť aj v rámci organizácií, ktoré 

pôsobia v obci a to tým, že im poskytne rovnaký priestor na ich propagáciu, vyjadrenie, či 

stanovisko.  

3) Plavečské noviny vychádzajú predovšetkým pre informovanie o aktuálnych a dôležitých 

udalostiach v obci. Zriaďovateľom obecných novín ,,Plavečské noviny“ je obec Plaveč, 

avšak, redakčná rada je nezávislá a žiadnym spôsobom nebude akceptovať výhrady, 

obmedzenia, resp. ,,cenzúru“ zo strany obecného úradu a vedenia obce Plaveč. Obecné 

zastupiteľstvo nemôže žiadnym spôsobom obmedzovať a selektovať výber článkov 

uverejňovaných v Plavečských novinách a na internetovej stránke novín.  

4) Do Plavečských novín môžu prispievať aj externí spolupracovníci, ktorých články 

prechádzajú editorskou kontrolou a v konečnom znení sa texty môžu líšiť. Význam 

a posolstvo autora však ostane nezmenené. Uverejnené články externých 

spolupracovníkov nehonorujeme.  

5) Plavečské noviny vychádzajú štvrťročne v tlačenej podobe vo formáte A5 a sú doručené 

vybranými osobami do všetkých domácností v obci Plaveč, ktorej súčasťou je aj 

Podzámok a Pastovník. Do troch dní od rozdávania sa noviny uverejnia aj elektronicky, 

a to na internetovej stránke obce Plaveč www.plavec.sk v sekcii Plavečské noviny 

a taktiež na facebookovej stránke Plavečských novín 

www.facebook.com/plavecskenoviny . 

6) Plavečské noviny sú registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod 

číslom EV4513/12. 

 

 

 

 

http://www.plavec.sk/
http://www.facebook.com/plavecskenoviny


Čl. II 

Vydavateľ a redakcia – kompetencia a vzťahy medzi nimi 

 

1) Vydavateľom Plavečských novín je obec Plaveč. 

2) Plavečské noviny sú periodikom obce Plaveč, avšak za obsah je zodpovedná redakčná 

rada. 

3) Redakčná rada je kolektív redaktorov, ktorý riadi  šéfredaktor.  

4) Šéfredaktora schvaľuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.  

5) Členov redakčnej rady – redaktorov, schvaľuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh 

šéfredaktora.  

6) Šéfredaktor riadi a organizuje prácu redakčnej rady, pripravuje program zasadnutí, 

zvoláva zasadnutia a vedie ich. 

7) Redakčná rada je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. 

8) Vydavateľ a redakčná rada sa zaväzuje dodržiavať obsahovú stránku novín v súlade  

s platnou legislatívou Slovenskej republiky, prejavuje úctu ústave a ústavnému poriadku  

štátu, jeho demokratickým inštitúciám, rešpektuje platné právo a všeobecne platné 

morálne princípy spoločnosti.  

9) Redakčná rada sa zaväzuje rešpektovať pravidlá profesionálnej  novinárskej etiky. 

Zároveň, ak to bude potrebné, bude obhajovať občianske práva a slobody  a pôsobiť proti 

všetkému, čo by ich mohlo ohroziť.  

10) Redakčná rada bude informovať objektívne o všetkých udalostiach a zabezpečí, aby 

informácie podávala aktuálne, pravdivo, overene, presne, úplne, bez skresľovania 

a v pravom kontexte.  

11) Ak redakcia neúmyselne uverejní nepravdivú, skreslenú, či neúplnú  informáciu, musí 

uviesť opravu v súlade s tlačovým zákonom Slovenskej republiky.  

12) Publikované obvinenie bez dôkazov, zneužívanie dôvery, profesie, prípadne média pre 

osobný alebo skupinový prospech, falšovanie dokumentov, skresľovanie faktov, 

akákoľvek lož a zamlčovanie poznatkov o porušení zákonov a spoločenskej morálky sa 

považuje za profesionálne previnenie. 

13) V rámci základného obsahového zamerania Plavečských novín redaktori píšu samostatne,  

slobodne, nikto ich nesmie nútiť, aby akceptovali priame alebo nepriame vplyvy a nátlak 

politických strán a hnutí, ako aj predstaviteľov obce. Redakčná rada si vyhradzuje právo 

jazykových korektúr textu. Neprípustný je taký zásah do textu autora, ktorý by skresľoval 



autorove názory. S uvedením mena, značky alebo pseudonymu musí súhlasiť autor. 

Anonymné príspevky sa zásadne neuverejňujú. 

14) Zriaďovateľom novín je Obec Plaveč, ktorému sa v prípade potreby uverejnenia článku 

musí poskytnúť dostatočný priestor na vyjadrenie a taktiež na uverejnenie potrebných 

informácií pre občanov. 

15) Pred samotným zadaním novín do tlače je šéfredaktor povinný uskutočniť recenziu novín 

so starostom obce. 

16) Vydavateľ Plavečských novín, čiže obec Plaveč, je povinný minimálne tri mesiace vopred 

oboznámiť redakčnej rade o prerušení vydávania obecných novín.   

 

Čl. III 

Postavenie vydavateľa a redakčnej rady 

 

1) Podľa § 5 zákona č. 167/2008 (Tlačový zákon), za periodickú tlač zodpovedá vydavateľ. 

2) Vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za obsah informácie, ktorú poskytol orgán 

verejnej moci, ním zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia; obsah oznámenia 

v naliehavom verejnom záujme; za nepravdivé informácie zverejnené v inzercii a za 

zavádzajúcu reklamu. 

3) Šéfredaktor sa zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivých príspevkov a najmä za to, 

aby obsah neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov, organizácii a tento 

štatút. Predseda a ostatní členovia redakčnej rady požívajú pri výkone svojej činnosti 

ochranu podľa platných predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu 

ich činnosti. 

 

Čl. IV 

Inzercia a reklama v Plavečských novinách 

 

1) Ak sa v periodiku ,,Plavečské noviny“ nachádza aj inzercia, musí spĺňať všetky pravidlá, 

ktoré  sú v súlade s dobrými mravmi a právnymi normami Slovenskej republiky . 

2) Cenník inzercie v Plavečských novinách je uvedený v prílohe tohto štatútu a navrhuje ho 

redakčná rada.  

3) V novinách sa spoplatňujú všetky inzeráty, oznamy, pozvánky, gratulačné priania a iné, 

okrem tých, ktoré zadáva zriaďovateľ Plavečských novín, a to obec Plaveč. 

4) V jednom vydaní Plavečských novín môže inzercia predstavovať max. 1 stranu A5.  



5) Poplatky za uverejnenie inzercie, oznámení a pod. sa musia uhradiť do pokladne 

Obecného úradu v Plavči najneskôr 24 hodín pred podaním novín do tlače.  

6) V Plavečských novinách nebudú zverejňované inzeráty na propagáciu erotických služieb 

a predaj erotických pomôcok. Tiež sa nezverejnia inzeráty a reklama na predaj 

alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, 

inzercia politických strán a hnutí, náboženských spoločenstiev, propagácia fašizmu, 

neonacizmu, etnickej neznášanlivosti a rasovej diskriminácie. 

 

Čl. V 

Ekonomika novín 

 

1) Finančné náklady spojené s vydávaním Plavečských novín hradí obec Plaveč zo svojho 

rozpočtu. Noviny sú nepredajné a do domácnosti sa dostávajú bezplatne. Distribúciu 

zabezpečuje redakčná rada novín.  

2) Noviny vychádzajú spravidla v rozsahu 8-12 strán, štyrikrát ročne vo formáte A5. 

Periodicitu môže na návrh redakčnej rady upraviť obecné zastupiteľstvo. V prípade 

potreby, môžu mať noviny aj samostatnú prílohu (napr. školská časť), avšak financovanie, 

grafiku, články a konečnú úpravu si bude na vlastné náklady hradiť osoba zodpovedná za 

prílohu v Plavečských novinách (okrem obce).  

3) Šéfredaktor a redaktori Plavečských novín sú za prácu pre noviny odmeňovaní. Starosta 

obce môže dať členom redakčnej rady aj mimoriadnu odmenu v súlade s jeho 

kompetenciami. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Štatút Plavečských novín bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v Plavči dňa 30. novembra 2012. 

2) Tento štatút predložila Obecnému zastupiteľstvu zakladajúca redakčná rada.  

3) Tento štatút nadobúda účinnosť odo dňa 1.1.2013. 

 

 

                                                                                    Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 

                                                                                           starosta obce: 



Príloha č.1 

 

Cenník inzercie v Plavečských novinách 

 

Cenník inzercie 

Súčasťou Plavečských novín je aj inzercia. Ak daný subjekt venuje cenu do súťaže, ktorá je 

pravidelnou súčasťou novín, riadi sa podľa nasledovných kritérií: 

 

Umiestnenie a veľkosť Cena 

Posledná strana 
1/

8 -  strany A5 5 Eur 

Druhá strana ¼ resp. ½ -  strany A5  10 Eur/ 25 Eur 

Strany 3-7, 3-11 -  ¼ strany A5 10 Eur 

Strany 3-7, 3-11 -  ½ strany A5 15 Eur 

Strany 3-7, 3-11 -  ¾ strany A5 20 Eur 

Sponzoring do súťaže  0 Eur 

 

Cenník oznámení a pozvánok 

Súčasťou novín môžu byť aj pozvánky a oznámenia, ktoré sa uverejňujú spravidla na 

poslednej strane. Ak je súčasťou novín oznam, alebo pozvánka, riadi sa podľa nasledovnej 

tabuľky:  

 

Umiestnenie a veľkosť  Cena 

Posledná strana 
1
/8 strany A5 10 Eur 

 

Cenník gratulačných prianí a smútočných oznámení 

Súčasťou novín môže byť aj gratulačný oznam, alebo smútočné oznámenie. Ak je tomu tak, 

riadi sa podľa nasledovné cenníka: 

 

Umiestnenie a veľkosť  Cena 

Predposledná strana, 
1
/8  strany A5 5 Eur 

 


