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Článok I. 

VYMEDZENIE 

 

Etický kódex a štatút tvorcov (členovia Redakčnej rady Staroturianskeho spravodajcu) a vydavateľa 

(Mesto Stará Turá) mestských novín Staroturiansky spravodajca má za cieľ stanoviť základné 

zásady, ktorými sa riadia tvorcovia mestských novín.  

Vydávanie Staroturianskeho spravodajcu (ďalej len SS) sa riadi nasledujúcimi zákonmi a právnymi 

predpismi: Ústava SR; Tlačový zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve  

- platný od 1. júna 2008; Autorský zákon č. 618/2003; Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o 

slobode informácií, Občiansky zákonník, Trestný zákon, Zákon o obecnom zriadení. 

 

Ústavné práva vydavateľa SS 

Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 zaručuje:  

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.  

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným 

spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na 

hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a 

televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanovuje zákon. 

(3) Cenzúra sa zakazuje. 

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o 

opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť 

štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 

(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej 

činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon. 

 

Článok II. 

VŠEOBECNOZÁKONNÉ USTANOVENIA 

 

Vlastnícke vzťahy 

Staroturiansky spravodajca sú mestské noviny, ktorých vlastníkom - vydavateľom je Mesto Stará 

Turá (v súlade s § 6 ods.3 zákona č. 167/2008), sú registrované v zozname periodickej tlač 

Ministerstva kultúry SR pod číslom EV 2849/08. Mestským novinám bolo pridelené ISSN číslo 

1338-9688. Tlačiarom, ktorý zabezpečuje tlač a distribúciu novín, je spoločnosť T-štúdio, s. r. o., 

Stará Turá.  

 

Zodpovednosť za obsah  

Podľa zákona č. 167/2008 § 5, ods.1 za obsah zodpovedá vydavateľ. Podľa § 6 ods.1 je SS povinný 

bezodkladne zverejniť oznámenia v naliehavom verejnom záujme v aktuálnom alebo najbližšom 

vydaní.  

Základné údaje 

Každé vydanie SS musí obsahovať (§ 6, ods.2): názov periodika, jeho rozsah, periodicitu 

vydávania, údaje o vydavateľovi, dátum vydania, evidenčné číslo a raz do roka údaje o štruktúre 

vlastníckych vzťahov vydavateľa (§ 6 ods.3). 

 



Podmienky uverejnenia opravy 

SS je povinný uverejniť opravu, ak uverejnili príspevok, ktorý obsahuje nepravdivé skutkové 

tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť (§ 7 ods.1). Táto osoba má právo 

žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Žiadosť sa musí doručiť 

vydavateľovi (Mesto Stará Turá) do 30 dní odo dňa vydania tlače, ktorá obsahuje nepravdivé 

skutkové tvrdenie, inak právo na opravu zaniká. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí byť 

žiadateľom podpísaná. Musí obsahovať písomný návrh znenia opravy. Vydavateľ SS je povinný 

opravu uverejniť v najbližšom vydaní SS odo dňa doručenia žiadosti s označením „Oprava“ na 

rovnakom mieste a rovnakým písmom, ako bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie. 

Vydavateľ nemusí uverejniť opravu v prípadoch, keď žiadosť o uverejnenie opravy nemá všetky 

náležitosti, keď môže dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia alebo ak uverejnil opravu z 

vlastného podnetu (§ 7 ods.6).  

Vydavateľ SS rešpektuje právo na odpoveď v zmysle § 8 zákona č. 167/2008 a právo na dodatočné 

oznámenie (§ 8). 

 

Článok III 

REDAKČNÁ RADA 

Za prípravu jednotlivých čísel SS je zodpovedný šéfredaktor a členovia redakčnej rady (RR SS), 

ktorí pôsobia ako kolektívny orgán. 

 

Článok IV. 

POSTAVENIE VYDAVATEĽA, ŠÉFREDAKTORA 

A ČLENOV REDAKČNEJ RADY 

Šéfredaktor SS zodpovedá vydavateľovi (Mesto Stará Turá) za dodržiavanie platných zákonov, 

ktorými sa riadi vydávanie obecných novín. RR SS musí rešpektovať všeobecne platné etické a 

právne normy. Pretože podľa zákona za obsah príspevkov zodpovedá vydavateľ, tak vydavateľ a 

RR SS si vyhradzujú právo neuverejniť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom a odporujú 

všeobecne platným etickým a právnym normám. Staroturiansky spravodajca sú mestské noviny, 

ktoré umožňujú na svojich stránkach vyjadriť svoje názory všetkým občanom, ale nie sú priestorom 

na riešenie osobných sporov medzi občanmi, inštitúciami, vedením obce, predstaviteľmi politických 

strán alebo štátu. Ich poslaním je informovať občanov o uzneseniach mestského zastupiteľstva, 

o činnosti samosprávy, o činnosti komisií, oddelení mestského úradu, rozpočtových a 

príspevkových organizáciách. Mestské noviny dávajú priestor na zviditeľnenie spoločenským 

organizáciám, záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v meste. SS 

uverejňujú príspevky z histórie mesta, príspevky o rodákoch, o osobnostiach, ktoré v meste Stará 

Turá pôsobili, ale aj o krajine, prírode, kultúre a športe, cestovnom ruchu v našom regióne. Mestské 

noviny SS dávajú priestor aj na kritické názory občanov, pokiaľ tieto spĺňajú neodporujú dobrým 

mravom a všeobecne platným etickým a právnym normám a neriešia osobné spory medzi občanmi, 

inštitúciami, vedením obce, predstaviteľmi politických strán alebo štátu. Ich cieľom je poskytnúť 

čitateľovi čo najširší a najpestrejší obraz o súčasnom kultúrno-spoločenskom, náboženskom a 

politickom dianí v obci a podieľať sa na postupnom zmapovaní minulosti našej  obce. 

 

Práva a povinnosti členov RR SS a šéfredaktora 

Členovia RR SS sa podieľajú na príprave a konečnej podobe SS každý podľa svojich možností a 

schopností. Členstvo v RR SS je na návrh doterajších členov RR, poslancov MsZ alebo 

občianskych združení a mimovládnych organizácií sídliacich v meste. Členstvo podlieha schváleniu 

primátora mesta. Každý člen RR SS je povinný riadne a svedomite pracovať na dohodnutých 

úlohách, ktoré si stanovili na stretnutiach RR SS. Stretnutia redaktorov zvoláva šéfredaktor SS 

obvykle jedenkrát počas príprav jedného čísla, členovia RR sú povinní sa v prípade neprítomnosti 

zo zasadnutia ospravedlniť.  

RR SS môže mať 5 - 7 členov. Predsedu RR SS volia členovia RR SS zo svojich radov na obdobie 

4 rokov nadpolovičnou väčšinou. 



 

Článok V. 

PRÁVA A POVINNOSTI PRISPIEVATEĽOV 

Materiál do SS (články a fotografie, kresby, grafy a pod.) posielajú všetci členovia RR SS, ako aj 

ostatní prispievatelia, priamo šéfredaktorovi na e-mailovú adresu media@staratura.sk, prípadne na 

e-mailovú adresu mesta msu@staratura.sk. V odôvodnených prípadoch ich môžu odovzdávať aj 

osobne na elektronických nosičov (CD, DVD, USB) v kancelárií šéfredaktora alebo v podateľni na 

Mestskom úrade v Starej Turej. V ojedinelých prípadoch, keď šéfredaktor súhlasí, sa môžu 

príspevky odovzdať v tlačenej forme. Uprednostňuje sa zasielanie všetkých príspevkov e-mailom 

pre jednoduchšie spracovanie. 

Mestské noviny SS vychádzajú vždy začiatkom každého mesiaca, uzávierka čísla je vždy do 15. 

dňa predvádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si 

vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Zaslané 

rukopisy, fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté inak.  

 

Článok VI. 

INZERCIA V SS 

Smútočné oznámenia, spomienky a občianske riadkové inzeráty sa uverejňujú bezodplatne. Plošná 

inzercia je spoplatnená sumou 0,80 €/1 cm2. Fakturácia za inzerciu sa uskutočňuje prostredníctvom 

tlačiara – firmy T-štúdio, s. r. o., Stará Turá. Tlačiar a vlastník si rozdeľujú zisk z poplatku za 

inzerciu rovnakým podielom – 50 %. O sumu inzercie je znížená faktúra za ďalšie číslo SS.  

 

Článok VII. 

FINANCOVANIE VYDÁVANIA SS 

Vydávanie SS je hradené z rozpočtu mesta. Cena za 1 kus mestských novín je 0,69 €. SS 

vychádzajú 12-krát do roka, niekedy so zaradením nepravidelnej prílohy, podľa schváleného 

rozpočtu mesta.  

 

Článok VIII. 

ETICKÝ KÓDEX VYDAVATEĽA SS 

Vydavateľ, šéfredaktor a redaktori SS sa riadia všeobecne platnými právnymi a etickými normami 

platnými v samospráve a pre vydávanie periodík, ako sú uvedené v úvodnej časti Vymedzenie.  
 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s obsahom Etického kódexu a štatútu redakčnej 

rady a vydavateľa mestských novín Staroturiansky spravodajca a princípy stanovené v ňom budem 

dodržiavať.  

 

Meno a priezvisko člena RR:                 Podpis:                                       Dátum: 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 

............................................                    ............................................       ............................................ 
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