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Štatút  Tekovských novín 
 
 

 Primátor mesta Zlaté Moravce na základe § 13 ods. 4 písm e) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva nasledovný Štatút Tekovských 
novín 
 
 

Čl. I 
Názov, registrácia  a vydavateľ Tekovských novín  

 
1. Mesto Zlaté Moravce vydáva periodickú tlač s názvom „Tekovské noviny“, ktoré sú 
vydávané ako regionálny dvojtýždenník mesta Zlaté Moravce a okolia. 
2. Tekovské noviny ako periodická tlač sú zaregistrované v zozname periodickej tlače 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 3148/09. 
3. Tekovské noviny vydáva Mesto Zlaté Moravce, so sídlom 1. mája 2, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 00308676. V mene vydavateľa koná, zodpovedá  a rozhoduje  primátor mesta 
ako jeho štatutárny zástupca. 
 
 

Čl. II 
Rozsah, náklad  a financovanie Tekovských  novín 

 
1. Tekovské noviny vychádzajú ako dvojtýždenník, vo formáte: A4, v  náklade: 750 ks, vo 
farebnej grafickej úprave, v rozsahu spravidla 12 strán.  
2. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah a náklad upravený na návrh Redakčnej rady. 
O zvýšení resp. o znížení periodicity (napr. pri mimoriadnom vydaní) a o zmene nákladu 
rozhoduje vydavateľ s prihliadnutím na objem schválených rozpočtových prostriedkov.   
3.  Finančný príspevok na vydávanie novín je určený v príslušnom rozpočte mesta na daný 
rozpočtový rok. 
4. Príjmy novín plynú najmä z ich predaja a zo sponzorských a iných príspevkov.  
5. O cene výtlačku  Tekovských novín rozhoduje vydavateľ  na základe finančnej analýzy 
a odporúčania ekonomického oddelenia MsÚ po prerokovaní v Redakčnej rade. 

 
 

Čl. III 
Obsahová náplň Tekovských novín 

 
1. Tekovské noviny informujú obyvateľov mesta Zlaté Moravce a jeho okolia o 
spoločenskom, kultúrnom, športovom a ostatnom dianí v meste Zlaté Moravce prípadne aj v 
jeho okolí. 
2. Noviny majú spravodajský charakter, pričom v menšej miere môžu obsahovať aj 
komentáre a stanoviská. 
3. V súlade s príslušnými právnymi predpismi (tlačový zákon č. 167/2008 Z.z.) každé vydanie 
Tekovských novín obsahuje ich názov, periodicitu vydávania, údaje o ich vydavateľovi a to: 



názov, sídlo a identifikačné číslo, dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania, cenu 
výtlačku, evidenčné číslo Tekovských novín. 
4. Tekovské noviny spravidla obsahujú nasledovné rubriky: 
- z rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, 
- z práce primátora mesta a Mestského úradu (MsÚ), 
- z činnosti Mestskej polície a mestských organizácií, 
- aktuálne dianie v meste, 
- kultúrne podujatia a pozvánky, 
- spoločenskú rubriku, 
- články o histórii mesta a okolia, 
- školstvo, 
- šport, 
- inzercia, 
- oznámenia podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
5. V čase volebnej kampane sú včas vypracované osobitné podmienky pre uverejňovanie 
príspevkov a vedenie volebnej kampane v zmysle platnej legislatívy. Vydavateľ zabezpečí, 
aby noviny neobsahovali informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami volebnej kampane podľa 
príslušných právnych predpisov ako aj pravidlami kampane pred referendom. 
6. Za obsah Tekovských novín zodpovedá ich  vydavateľ.  
 
 

 
Čl. IV 

Povinnosti vydavateľa 
 

1. Podľa príslušného právneho predpisu (zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch 
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 
v znení neskorších predpisov) je vydavateľ povinný  bezplatne a na svoje trovy odovzdať do 
troch dní od začatia rozširovania povinný výtlačok novín subjektom podľa prílohy č. 1 tohto 
zákona. Za plnenie tejto povinnosti zodpovedá Redakcia Tekovských novín. 
2. Vydavateľ je povinný plniť všetky ďalšie povinnosti stanovené zákonom č. 167/2008 Z.z. o 
periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(tlačový zákon). 
 
 
 

Čl. V 
Postavenie vydavateľa a Redakčnej rady 

 
1. Za obsah Tekovských novín zodpovedá ich  vydavateľ.  
2. Poradným orgánom vydavateľa je Redakčná rada. Redakčná rada pracuje ako kolektívny 
orgán. Členovia Redakčnej rady sa podieľajú na príprave a konečnej podobe Tekovských 
novín, každý podľa svojich možností a schopností. O konečnej podobe a obsahu Tekovských 
novín rozhoduje šéfredaktor. 
3. Redakčnú radu menuje vydavateľ na spravidla štvorročné volebné obdobie do nového 
ustanovujúceho zastupiteľstva. Redakčná rada má 6 členov,  v zložení:  
- 2 zástupcovia za MsÚ,    
- 2 zástupcovia z radov poslancov mestského zastupiteľstva,  
- 1 zástupca z radov obyvateľov mesta, 
- 1 šéfredaktor.  



4. Členstvo v Redakčnej rade je bezplatné, pričom primátor môže rozhodnúť o udelení 
odmeny za výkon tejto funkcie. Členstva v Redakčnej rade sa môžu jednotliví členovia vzdať 
písomne s účinnosťou ku koncu mesiaca, v ktorom bolo vzdanie sa členstva doručené 
vydavateľovi. Odvolať člena Redakčnej rady môže vydavateľ, a to len zo závažných dôvodov 
(najmä ak si člen Redakčnej rady neplní riadne svoje povinnosti) po predchádzajúcom 
prerokovaní v Redakčnej rade. 
5. Predsedom Redakčnej rady je šéfredaktor.  Predseda Redakčnej rady:  
a) zvoláva a vedie zasadnutia Redakčnej rady,  
b) zastupuje Redakčnú radu navonok vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu a vydavateľovi,  
c) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Redakčnej rady.  
6. Redakčná rada sa schádza raz za dva týždne, ak sa členovia nedohodnú inak, vždy k 
nasledujúcemu číslu. 
7. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií. 
8. Redakčná rada ako poradný orgán vydavateľa:  
a) pripomienkuje a navrhuje koncepciu a obsah každého vydania a jeho jednotlivých článkov,  
b) navrhuje zásady prípravy novín,  
c) navrhuje rozpočet novín a jeho zmeny,  
d) navrhuje termíny vydávania novín spolu s termínmi uzávierok, vydanie mimoriadneho 
čísla novín a zmenu periodicity ich vydávania,  
e) vyjadruje sa k cene Tekovských novín a k ich distribúcii, 
f) prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj príslušné stanoviská. 
9. Každý člen Redakčnej rady sa podieľa na príprave jednotlivých článkov, či už ich vlastnou 
tvorbou alebo pripomienkovaním.  Prevzaté príspevky, ktoré sú identické s materiálom 
uverejneným v iných regionálnych novinách, má právo Redakčná rada krátiť alebo inak 
upraviť. Ak ide o faktografické materiály, rozsah ich použitia zváži Redakčná rada. 
10. Zasadnutia Redakčnej rady sú neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí 
Redakčnej rady rozhodujú jej členovia hlasovaním. Zasadnutí Redakčnej rady má právo 
zúčastniť sa aj vydavateľ reprezentovaný primátorom mesta. Redakčná rada je 
uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov Redakčnej rady. Redakčná 
rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
11. Redakčná rada musí rešpektovať všeobecne platné etické a právne normy.   
12. Vydavateľ si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom a 
odporujú všeobecne platným etickým a právnym normám. 
13. Z rokovania Redakčnej rady vyhotoví niektorý z jej členov zápis. Pri vyhotovovaní zápisu 
z rokovania Redakčnej rady sa jednotliví jej členovia striedajú, a to podľa abecedného 
poradia. 
14. Evidenciu zápisov zo zasadnutí Redakčnej rady vedie redakcia Tekovských novín, ktorá 
taktiež vedie evidenciu jednotlivých vydaní  Tekovských novín. 
 

 
Čl. VI 

Šéfredaktor 
 

1. Šéfredaktor zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého vydania Tekovských novín, 
najmä dbá o to, aby obsah novín neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a 
organizácií. Šéfredaktor Tekovských novín zodpovedá vydavateľovi aj za dodržiavanie 
platných zákonov, ktorými sa riadi vydávanie týchto novín.  
2. Šéfredaktora menuje primátor mesta. Šéfredaktor je predsedom Redakčnej rady. 
3. Šéfredaktor: 

a) vykonáva prehľad príspevkovej činnosti,  



b) plní všetky úlohy potrebné pre vydanie čísla, 
c) vedie a organizuje prácu v redakcii, 
d) zúčastňuje sa zasadnutí Redakčnej rady a mestského zastupiteľstva. 

 
 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti týmto Štatútom neupravené, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, 
najmä zákonom č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných 
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. 
2. Vydavateľ a členovia Redakčnej rady sa riadia Etickým kódexom Slovenského syndikátu 
novinárov. 
3.  Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom vydavateľa. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 22.7.2011 
 
 
 
    
         Ing. Peter Lednár, CSc. 
              Primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


