Štatút novín „Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap“
PRVÁ HLAVA
§1
Názov a registrácia novín
1. Dvojjazyčné mestské noviny Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap sú zaregistrované v zozname
periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2. Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky boli noviny zaregistrované pod číslom EV 3379/09 v
súlade so zákonom NR SR č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Tlačový zákon).
§2
Vydavateľ, sídlo, prevádzka
1. Dvojjazyčné mestské noviny pod názvom Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap vydáva Mesto
Fiľakovo, so sídlom na Radničnej 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00316075.
§3
Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad
1. Periodicita: mesačník, formát: A4 tabloid (235x315 mm), náklad: 3700 ks
2. Rozsah bežného čísla: text - 16 strán (8 v slovenčine, 8 v maďarčine)
3. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah a náklad upravený na návrh redakčnej rady. O zvýšení
periodicity (napr. pri mimoriadnom vydaní) resp. o znížení periodicity rozhoduje mestské
zastupiteľstvo.
§4
Povinnosti vydavateľa
1. V súlade s Tlačovým zákonom je vydavateľ periodickej tlače povinný zabezpečiť, aby každé
vydanie periodickej tlače obsahovalo názov periodickej tlače, periodicitu vydávania, údaje o
vydavateľovi periodickej tlače a to: názov, sídlo a identifikačné číslo, dátum vydania, poradové číslo a
ročník vydávania periodickej tlače, cenu výtlačku, evidenčné číslo periodickej tlače.
2. Podľa § 3 zákona NR SR 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 zasielať
povinný výtlačok subjektom podľa prílohy č. 1 tohto zákona.
3. Prípadné zmeny pri vydávaní periodika hlási vydavateľ registrujúcemu orgánu v súlade s Tlačovým
zákonom. Registrácia stratí platnosť a oprávnenie vydávať noviny, ak sa preruší vydávanie novín na
dobu dlhšiu ako jeden rok.
4. Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby noviny neobsahovali informácie, ktoré sú v rozpore s
pravidlami volebnej kampane do NR SR a orgánov územnej samosprávy, kampane pred voľbou
prezidenta SR, ako aj pravidlami kampane pred referendom.
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5. Vydavateľ úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa zásadných otázok
periodickej tlače.

DRUHÁ HLAVA
§5
Rozpočet, financovanie a odmeňovanie
1. Príjmy novín plynú najmä z inzercie, reklamy a iných príspevkov.
2. Finančný príspevok (ročný) na vydávanie novín je určený rozpočtom mesta.

TRETIA HLAVA
§6
Postavenie vydavateľa, redakčnej rady, predsedu redakčnej rady a zodpovedného redaktora
1. Za noviny zodpovedá vydavateľ, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia platné pre vydavateľa.
§7
Práva a povinnosti redakčnej rady
1. Redakčnú radu menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“). Redakčná rada má 7
členov v zložení:
- šéfredaktor novín,
- zástupca šéfredaktora,
- redaktor,
- dvaja mestskí poslanci
- dvaja zástupcovia verejnosti (na základe návrhu Komisie pre kultúru pri MsZ).
2. Redakčná rada môže prizvať na svoje zasadnutie aj jej nečlenov, a to bez finančného ohodnotenia.
3. Redakčná rada sa schádza raz za mesiac, ak sa členovia nedohodnú inak, vždy k nasledujúcemu
číslu.
4. Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu poskytovaných informácií.
5. Nadpolovičnou väčšinou prítomných členov redakčnej rady pripomienkuje a schvaľuje koncepciu
a obsah každého vydania.
6. Rozsah právomocí redakčnej rady je určený štatútom.
7. Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach novín:
a) navrhuje štatút novín a jeho zmeny,
b) určuje zásady prípravy novín,
c) navrhuje rozpočet novín a jeho zmeny,
d) schvaľuje koncepciu novín,
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e) rozhoduje o obsahu daného čísla,
f) navrhuje a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín, ktoré schvaľuje MsZ
g) navrhuje výšku poplatku za zverejnenie inzercie v novinách.
8. Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona ako kolektívny orgán.
9. Noviny uverejňujú materiály v nasledujúcom poradí:
1) príspevky o činnosti samosprávy a aktuality mesta,
2) príspevky kultúrnych a osvetových inštitúcií,
3) príspevky školských zariadení v meste,
4) príspevky o športovom dianí v meste.
10. Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť anonymné, hanlivé či politicky angažované
príspevky.
11. Redakčná rada rozhoduje o distribúcii novín.
12. Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych novinách má právo
redakcia krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť. Ak ide o faktografické materiály, zváži
redakčná rada.
13. Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných predpisov
proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti. Redakčná rada si zachováva za
každých okolností nestrannosť.
14. Redakčná rada prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj príslušné
stanovisko a závery.
15. Zasadnutia redakčnej rady sú neverejné. O prípadnej účasti verejnosti na zasadnutí redakčnej rady
rozhodujú jej členovia hlasovaním. Redakčná rada môže prizvať na rokovanie primátora mesta,
poslancov mestského zastupiteľstva, prednostu mestského úradu a podľa potreby odborných
pracovníkov oddelení mestského úradu.
16. Rokovania redakčnej rady sa môžu na požiadanie zúčastniť: primátor mesta a poslanci mestského
zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi redakčnej rady, bez práva hlasovať.

§8
Predseda redakčnej rady
1. Predsedom redakčnej rady je šéfredaktor novín, ktorý je menovaný mestským zastupiteľstvom.
2. Predseda redakčnej rady:
a) zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady,
b) zastupuje noviny navonok vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
c) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady.
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§9
Zodpovedný redaktor
1. Zodpovedný redaktor zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého vydania, najmä dbá o to, aby
obsah novín neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a organizácií, dbá na
objektivitu zverejnených informácií.
2. Zodpovedný redaktor môže byť ten, kto je na to občiansky a odborne spôsobilý.
3. Zodpovedný redaktor počas neprítomnosti predsedu redakčnej rady pripravuje a vedie rokovanie
redakčnej rady.
4. Zodpovedný redaktor:
- vykonáva prehľad príspevkovej činnosti,
- plní všetky úlohy potrebné pre vydanie čísla,
- vedie a organizuje prácu v redakcii,
- zodpovedá za svoju činnosť primátorovi, mestskému zastupiteľstvu a redakčnej rade,
- zúčastňuje sa zasadnutí redakčnej rady a mestského zastupiteľstva.
§ 10
Hlasovanie členov redakčnej rady
1. Redakčná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
redakčnej rady. Redakčná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

ŠTVRTÁ HLAVA
§ 11
Obsahová náplň novín
1. V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania noviny na to, aby
prostredníctvom nich získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory.
2. Hlavnou zásadou je informovať občanov mesta o spoločenskom, kultúrnom, športovom a ostatnom
dianí v meste Fiľakovo. Noviny sa zameriavajú predovšetkým na informovanie občanov o činnosti
a plánoch samosprávy.
3. Noviny si udržiavajú spravodajský charakter
4. Pravidelné rubriky:
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- činnosť samosprávy a oznamy MsÚ,
- činnosť kultúrnych a osvetových inštitúcií, kultúrne podujatia, pozvánky,
- činnosť školských a predškolských zariadení v meste,
- športové správy.
5. V čase volebnej kampane sú včas vypracované osobitné podmienky pre uverejňovanie príspevkov.
V mestských novinách nie je možné uverejňovať politicky zamerané inzeráty.
6. Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných predpisov.
7. Redakčná rada odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné
oznámenie v súlade s § 7 až § 10 Tlačového zákona.

PIATA HLAVA
§ 12
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Štatút novín Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap určuje, mení a dopĺňa MsZ na základe návrhov
redakčnej rady.
2. Tento štatút vychádza z ustanovení Tlačového zákona.
3. Tento štatút bol schválený vydavateľom MsZ dňa 20. 09. 2018
4. Štatút nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019

Vo Fiľakove, dňa 20.09.2018

..............................................
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

...............................................
Mgr. Andrea Illés Kósik
šéfredaktorka
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