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Návrh 
 

 

UZNESENIE 
 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ZLATÝCH MORAVCIACH 
z 20. septembra 2012 

 
 

k Návrhu na zriadenie Mestskej mediálnej rady  
a periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“ 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o: 

a) Návrh na zriadenie Mestskej mediálnej rady (MMR) ako stáleho poradného orgánu MsZ 
v Zlatých Moravciach s účinnosťou dňom schválenia v MsZ v Zlatých Moravciach, 

b) Návrh na zloženie a počet členov MMR, 
c) Návrh vydávania periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“ (ďalej ZMN) ako periodika 

občanov a Mesta Zlaté Moravce, 
d) Návrh na rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v položke Tekovské 

noviny. 
 
s c h v a ľ u j e:  

a) Zriadenie Mestskej mediálnej rady (MMR) ako stáleho poradného orgánu MsZ v Zlatých 
Moravciach s účinnosťou dňom schválenia v MsZ v Zlatých Moravciach, 

b) Počet a zloženie členov MMR: 7 poslancov MsZ v Zlatých Moravciach:  
  
c) Vydávanie periodi
    Predseda MMR:  

ckej tlače „Zlatomoravecké noviny“ ako periodika občanov a Mesta 

renie, zmenu rozpočtu mesta Zlaté Moravce v položke Tekovské noviny 

 včlenenie ZMN do novovzniknutej rozpočtovej organizácie mesta „Agentúra 

té Moravce prostredníctvom novovzniknutej rozpočtovej 

aditeľ 

Zlaté Moravce, 
d) Rozpočtové opat

tak, aby do konca roku 2012 vyšlo len Vianočné číslo, maximálne v cenovej relácii do 
600,- EUR, 

e) Organizačné
pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“ a začiatok vydávania periodika 
s účinnosťou od 01.01.2013, 

f) ZMN bude vydávať Mesto Zla
organizácie „Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce“, pričom MsZ 
v Zlatých Moravciach určuje, že v mene vydavateľa koná, zodpovedá a rozhoduje ri
tejto rozpočtovej organizácie, 

z r u š u j e: 
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a) Vydávanie periodika Tekovské noviny s účinnosťou od 31.12.2012, 
sZ v Zlatých 

 k l a d á: 

b) Redakčnú radu Tekovských novín s účinnosťou dňom schválenia v M
Moravciach, 

 
u

a) MMR vypracovať Návrh vydávania periodickej tlače : Zlatomoravecké noviny (ZMN) - 

sZ 
periodikum občanov a Mesta Zlaté Moravce a predložiť na pripomienkové konanie 
komisii kultúry, MsR v Zlatých Moravciach a následne do najbližšieho zasadnutia M
v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012. (+  text č. 1 – Dôvodová správa), 

b) MMR vypracovať Návrh koncepcie mediálnej politiky mesta a predložiť na 
ne do 

até Moravce pripraviť všetky právne kroky pre registráciu 
ovať 

pripomienkové konanie komisii kultúry, MsR v Zlatých Moravciach a násled
najbližšieho zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach dňa 08.11.2012. (+  text č. 2 – 
Dôvodová správa), 

c) prednostovi MsÚ Zl
periodickej tlače Zlatomoravecké noviny (ZMN) - periodikum občanov a zaprac
rozpočtové opatrenie, zmenu rozpočtu v položke Tekovské noviny do rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 
 

MsZ v Zlatých Moravciach je názoru, že v periodiku Tekovské noviny je dlhodobo 
porušovaná novinárska etika ako aj kódex novinára. Periodikum jednostranne so zámerom 
poškodiť niektorých poslancov uverejnilo niektoré články, ktoré boli zámerne neobjektívne. 
Periodikum je vydávané samosprávou, Mestom Zlaté Moravce a je navyše financované 
z verejných zdrojov. Preto nesie so sebou aj zodpovednosť voči občanom a ich potrebám 
efektívne a férovo nakladať s verejnými zdrojmi. Skresľovaním niektorých informácií, ktoré sa 
objavili v Tekovských novinách negatívne ovplyvňujú verejnú mienku, čo neprispieva 
k atmosfére demokracie. O nízkom etickom povedomí a úrovni premýšľania svedčí aj júlové 
vydanie v printovej podobe, hlavne článok o brzdení rozvoja mesta poslancami, ktoré bolo 
podkuté aj videom a ktoré malo ten stav podporiť. Poslanci nikdy nebránili rozvoju 
a napredovaniu mesta. Autorka inkriminovaného článku, ktorý zámerne skresľuje fakty a stavia 
do zlého postavenia poslancov MsZ v Zlatých Moravciach, sa rozhodla postaviť svoj článok na 
fakte, kontexte a vytvorení povedomia, že primátor je ten, čo je len za rozvoj mesta. 

Mediálna politika mesta musí zahŕňať aj ostatné dostupné formy informovanosti vrátane 
printového periodika, webovej stránky, reklám a iných vhodných druhov mediálnych techník 
v prospech objektivity informovať občanov pravdivo. Z uvedeného dôvodu zriaďuje stály 
poradný orgán pri MsZ v Zlatých Moravciach – Mestskú mediálnu radu. 

MsZ v Zlatých Moravciach považuje postupy za neetické a neprofesionálne zo strany 
šéfredaktorky a využíva svoje právo, aby prostriedky občanov mesta boli vynakladané efektívne 
a so všetkými princípmi demokracie, transparentnosti a informovanosti. 

Nové periodikum bude v sebe zahŕňať tieto fakty a jeho včlenenie pod organizáciu 
Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce vhodne zapadne do agendy informovania 
občanov o propagácii, rozvoji, investíciách mesta, nastolenia nových vízii, koncepcií potrebných 
pre rozvoj mesta.  
 Obzvlášť je zarážajúce, že sa kvôli rôznym vplyvom neposielali pozvánky, propagačné 
materiály, oznamy pre poslancov na akcie usporadúvané mestom.  

Po vzore iných miest, kde takéto rady fungujú, sa chod mediálnej informovanosti občanov 
zlepšil. 
 
(text č.1) 
V Návrhu vydávania periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“ ako periodika občanov a Mesta 
Zlaté Moravce žiadame vypracovať Štatút ZMN, ďalej zohľadniť novú štruktúru ZMN vrátane 
obsadenia odborným personálom – maximálne dvaja odborníci (žurnalista, grafický dizajnér), 
výber zamestnancov s príslušným vzdelaním uskutočniť MMR do konca novembra 2012, nový 
formát a náklad, periodicitu vydávania ZMN. Za hlavné považujeme ako súčasť návrhu predložiť 
rozpočet a možnosti distribúcie ZMN zdarma na vopred určených miestach distribúcie (stanica 
autobusovej dopravy, MsKS, športoviská, kino, tržnica, prípadne priamo do schránok občanov).  
 
(text č.2) 
V návrhu Koncepcie mediálnej politiky mesta žiadame sa zamerať aj na webovú stránku mesta 
a navrhnúť aj systém pravidelných tlačových besied poslancov MsZ v Zlatých Moravciach ako aj 
prezentáciu komisií, občianskych združení, výborov mestských častí, občanov a podobne. 


