Naše Vráble
Štatút redakčnej rady
Za noviny zodpovedá vydavateľ, na ktorého sa v zmysle zákona 167/2008 vzťahujú všetky ustanovenia
platné pre vydavateľa. Za obsah novín zodpovedá šéfredaktor v zmysle štatútu. Šéfredaktor spolupracuje
s Redakčnou radou.
Redakčná rada
Práva a povinnosti
Redakčná

rada je pomdným orgánom novín Naše Vráble.
rada:
a) navrhuje štatút novín
b) navrhuje rozpočet novín ajeho zmeny
c) odporúča koncepciu novín (rozsah strán, rozdelenie tém, definícia rubrík a poradie ich dôležitosti,
základný grafický návrh a pod.)
d) operatívne navrhuje riešenia na prípadné obsahové a grafické zmeny
Redakčná rada dbá na dodržiavanie Zákona Č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ako kolektívny orgán a tiež na
zásady Etického kódexu novinárov.
Redakčná rada sa schádza raz za mesiac, každý druhý pondelok v párnom týždni o 14.30 hod.
Redakčná rada pracuje bez nároku na odmeňovanie.
Redakčná

Zloženie
Redakčnú

radu (RR) menuje primátor mesta v zložení:
zástupca primátora, zodpovedný šéfredaktor, zamestnanec mesta a jeden zástupca každej politickej strany
zastúpenej v mestskom zastupiteľstve
Predsedom redakčnej rady je zástupca primátora mesta
Predseda redakčnej rady
a) zvoláva a vedie zasadnutia RR
b) zastupuje noviny navonok vo vzťahu k MsZ a primátorovi
c) v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas
Redakčná rada na každom zasadnutí určí zapisovateľa zápisnice (zapisovateľ môže byť i nečlen RR, v tom
prípade nemá právo hlasovania) O priebehu rokovania sa v prípade potreby vyhotovuje stručný záznam,
ktorý obsahuje najmä závery z prerokovania jednotlivých bodov. Zápisnicu podpisuje predseda RR.
Zápisnica sa archivuje na Organizačno-právnom oddelení - sekretariáte MsÚ vo Vrábľoch.
V prípade, že sa Redakčná rada nezíde v stanovenom termíne, šéfredaktor konzultuje obsah novín
s predsedom redakčnej rady
Záverečné

a prechodné ustanovenia

V čase volebnej kampane sú včas vypracované osobitné podmienky pre uverejňovanie príspevkov a
vedenie volebnej kampane v zmysle platnej legislatívy.
Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných predpisov.

Štatút nadobúda účinnosť 1.6. 2009.
Vo Vrábl'och, dňa
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Ing. Dušan Kúdela
predseda redakčnej rady

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble

