ŠTATÚT OBECNÝCH NOVÍN

ZRKADLO LIPTOVSKÝCH SLIAČOV

Predkladá: Ing. Štefan Likavčan, zástupca starostu obce,
člen redakčnej rady

ŠTATÚT OBECNÝCH NOVÍN ZRKADLO LIPTOVSKÝCH SLIAČOV
PREAMBULA
Masové komunikačné prostriedky sú súčasťou spoločenského
života občanov. Poskytovaním množstva informácii sa stávajú
významným zdrojom poznatkov a dôležitým faktorom komunikácie.
Vytlačené slovo komunikáciu umocňuje, rozvíja a rozširuje. V
snahe poskytnúť občanom Liptovských Sliačov dostatok
informácií o živote vo všetkých oblastiach komunálnej sféry,
pristúpila obec Lipt. Sliače v roku 1999 k vydávaniu
dvojmesačníka Zrkadlo Sliačov.
Novinárstvo je tvorivá činnosť a jej produkty, novinárske
prejavy a novinárske celky, informujú verejnosť o aktuálnom
spoločenskom dianí. Novinárstvo sa zaoberá získavaním,
spracúvaním a periodickým šírením aktuálnych informácií
prostredníctvom masovej komunikácie.
Periodická tlač sa delí na noviny a časopisy. Noviny sú
periodická tlač masového charakteru, vychádzajúca v
pravidelných intervaloch s univerzálnym obsahom, spracovaným
vo forme spravodajstva a publicistiky i nenovinárskych
prejavov.
Noviny, z hľadiska obsahu, sa zaoberajú širokým záberom
udalostí a javov života spoločnosti. Majú univerzálny obsah. Z
hľadiska vzájomného podielu novinárskych žánrov publikujú viac
spravodajských a iných aktuálnych informačných, resp.
nenovinárskych prejavov než publicistiky. Vyplýva to
predovšetkým z univerzálneho obsahu.
Účelom redakčného štatútu je zabezpečiť autonómnosť tvorivej
novinárskej práce v rámci Zrkadla Liptovských Sliačov.
Štatút Zrkadla Liptovských Sliačov je spoločným materiálom, na
tvorbe ktorého sa podieľala Redakcia obecných novín Zrkadlo
Liptovských Sliačov za spolupráce vedenia obce, ktorí po
rokovaniach dospeli k zhode, ktorá je vyjadrená v
predkladaných materiáloch.

VYDAVATEĽSKÉ ZÁMERY

Činnosť Zrkadla Lipt. Sliačov je postavená na báze
nadstraníckosti, nebude preferovať žiaden z politických
subjektov a nebude poskytovať priestor na komentáre k
aktuálnym vnútropolitickým otázkam.
Zrkadlo Liptovských Sliačov plní informačnú úlohu v rámci
obce, preto k základným dlhodobým cieľom redakcie patrí
detailné spravodajstvo z rokovaní obecného zastupiteľstva. K
dôležitým úlohám patrí uverejňovanie dôležitých informácií o
rozhodnutiach a činnosti orgánov obce. Bude zverejňovať
informácie z činnosti občianskych a záujmových združení
pracujúcich v obci, organizácií patriacich do správy obce.
Vytvorí priestor pre informovanie zo života cirkvi v obci,
ale aj pre názory a postrehy občanov Liptovských Sliačov.
Aktuálne vydanie Zrkadla Liptovských Sliačov a archív novín
bude občanom k dispozícii aj v elektronickej podobe, na
stránke www.liptovskesliace.sk.
VZŤAHY VYDAVATEĽA, REDAKCIE A ICH KOMPETENCIE
1. Zrkadlo Liptovských Sliačov je periodikum obce Liptovské
Sliače.
2. Vydavateľom Zrkadla Lipt. Sliačov je Obecný úrad Liptovské
Sliače.
3. Redakcia obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov (ďalej
len redakcia) je kolektív redaktorov. Je samostatnou komisiou
OZ, ktorá podlieha OZ.
4. Základné obsahové smerovanie Zrkadla Lipt. Sliačov
formuluje vydavateľ v súlade s platnými právnymi normami SR.
5. V rámci základnej orientácie sa redakcia zaväzuje
rešpektovať pravidlá profesionálnej novinárskej etiky a
vydavateľom vytýčené smerovanie. Bude tiež obhajovať občianske
práva a slobody a pôsobiť proti všetkým snahám ohroziť ich.
Redakcia prejavuje úctu ústavnému poriadku štátu, jeho
demokratickými inštitúciám, rešpektuje platné právo a
všeobecne platné morálne princípy spoločnosti.

6. Redakcia považuje za svoju základnú novinársku povinnosť
informovať svojich čitateľov objektívne o všetkých udalostiach
všeobecného záujmu. Redakcia zabezpečí, aby verejnosti
podávala informácie pravdivé, presné, overené, úplné.
Pravdivosť informácií predpokladá, že fakty, ako ich základ,
sa podávajú čo najobjektívnejšie, v ich pravom kontexte, bez
skresľovania.
7. Ak redakcia neúmyselne uverejní nepravdivú, skreslenú, či
mylnú informáciu, musí veci uviesť na správnu mieru, vrátane
publikovanej opravy v súlade s tlačovým zákonom.
8. 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.
9. V rámci základného obsahového zamerania Zrkadla
Lipt.Sliačov môže každý tvorca písať samostatne, slobodne,
nikto ho nesmie nútiť aby akceptoval
priame alebo nepriame vplyvy a nátlak politických strán a
hnutí, záujmových skupín alebo iných zložiek štátneho, či
verejného života spoločnosti. Redakcia 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.
10. Vydavateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom ,
minimálne jeden mesiac, informovať redakciu o:
a/ zastavení vydávania Zrkadla Liptovských Sliačov
b) zmenách počtu strán novín

POSTAVENIE VYDAVATEĽA, ŠÉFREDAKTORA, REDAKČNEJ RADY

1. Podľa § 10 zákona č. 81/1966 Zb., v znení zákona č. 84/1968
Zb., zákona SNRč. 131/1970 Zb. a zákona č. 86/1990 Zb. za
periodickú tlač zodpovedá vydavateľ.
2. Šéfredaktor zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého
vydania informačného prostriedku a najmä za to, aby obsah
neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov
a organizácií. Šéfredaktor a ostatní redaktori požívajú pri
výkone svojej činnosti ochranu podľa platných predpisov proti
všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti.
3. Redakcia obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov je
komisiou obecného zastupiteľstva. Schvaľuje ju obecné
zastupiteľstvo. V rámci svojej poradnej funkcie redakcia
vypracúva stanoviská k ekonomickým, technickým a obsahovým
otázkam Zrkadla Liptovských Sliačov. Vypracúva iniciatívne
návrhy a podnety na riešenie aktuálnych otázok.
4. Na čele redakcie je šéfredaktor, ktorého na návrh starostu
obce volí obecné zastupiteľstvo. Šéfredaktor je zároveň
predsedom komisie obecného zastupiteľstva – Redakcia obecných
novín Zrkadlo Liptovských Sliačov.
5. Šéfredaktor riadi a organizuje prácu redakcie, pripravuje
program zasadnutí, zvoláva zasadnutia a vedie ich.
6. Zástupcu šéfredaktora si volí redakcia obecných novín
Zrkadlo Liptovských Sliačov zo svojich členov na návrh
šéfredaktora. Redakcia zároveň schváli rozsah činnosti
zástupcu šéfredaktora.

7. Redakcia je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov. Na prijatie uznesenia je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

Inzercia a reklama v obecných novinách Zrkadlo Liptovských
Sliačov
1. Ak je obsahom obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov aj
inzercia občianska či firemná, jej obsah musí byť v súlade s
dobrými mravmi a právnymi normami SR.
2. Cenník inzercie je osobitnou prílohou Štatútu Zrkadla
Liptovských Sliačov a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo v
Liptovských Sliačoch.
3.Poplatok za uverejnenie inzerátu sa stanovuje podľa cenníka
schváleného OZ. Nespoplatňujú sa inzeráty, ktoré zadáva obec
Liptovské Sliače a organizácie v jej pôsobnosti. Poplatky za
inzerciu a reklamu v obecných novinách Zrkadlo Liptovských
Sliačov sú príjmom rozpočtu obce Lipt. Sliače. Platia sa na
Obecnom úrade Liptovské Sliače.
4. V novinách Zrkadlo Liptovské Sliače 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.

PERSONÁLNE OBSADENIE
1. Redakciu obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov je
päťčlenná a tvoria ju : šéfredaktor, zástupca šéfredaktora
a traja redaktori.
EKONOMIKA NOVÍN
1. Finančné náklady spojené s vydávaním Zrkadla Liptovských
Sliačov hradí obec Liptovské Sliače zo svojho rozpočtu. Noviny
sú nepredajné a do domácností sa dostávajú bezplatne.
Distribúciu zabezpečuje Obecný úrad Liptovské Sliače.
2. Noviny vychádzajú spravidla v rozsahu 4 až 12 strán.
Periodicita je dvojmesačná, teda obecné noviny vychádzajú raz
za dva mesiace, šesťkrát do roka. Periodicitu môže na návrh
redakcie upraviť starosta obce Liptovské Sliače. Noviny môžu
mať aj samostatnú prílohu.
3. Členovia redakcie sú za prácu pre noviny Zrkadlo Liptovské
Sliače honorovaní ako členovia komisie obecného
zastupiteľstva. Starosta obce Liptovské Sliače môže poskytnúť
šéfredaktorovi, zástupcovi šéfredaktora a redaktorom aj
mimoriadnu odmenu v súlade s jeho kompetenciami.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Štatút obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov bol
prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom dňa
08.03.2007.
2. Tento štatút nadobúda účinnosť 09.03.2007.
3. Každá zmena štatútu podlieha rovnakému režimu.

V Liptovských Sliačoch 08. 03. 2007

Ján Ondrejka, starosta obce

