Štatút periodika
Naše Vráble
Naše Vráble, zaregistrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3181/09, sú
periodikom pre mesto Vráble a mestské časti Horný Ohaj a Dyčka. Vydavateľom je Mesto
Vráble. Vydávajú sa raz za dva týždne.
Článok 1
Periodicita, rozsah, cena
1.
2.
3.
4.
5.

Naše Vráble vychádzajú raz za dva týždne, a to vo štvrtok.
Redakčná uzávierka novín pre dopisovateľov je vo štvrtok, týždeň pred vydaním novín.
Šéfredaktor má právo na zmenu dňa vydania periodika.
Rozsah novín je minimálne osem strán formátu A4.
Noviny majú stopercentné pokrytie formou distribúcie do všetkých domácností
vo Vrábľoch a v mestských častiach Horný Ohaj a Dyčka prostredníctvom kolportérov.
Článok 2
Organizačná štruktúra

1. Šéfredaktor
- je zamestnancom Mesta Vráble
- spolupracuje s redakčnou radou a zúčastňuje sa všetkých jej zasadnutí
- zodpovedá za obsahovú náplň a grafické stvárnenie novín, pričom s plnou vážnosťou
prihliada na návrhy, podnety a pripomienky redakčnej rady
- rozhoduje o konečnom zaradení či nezaradení príspevkov do novín
2. Redakčná rada
- je poradným orgánom periodika
- je volená mestským zastupiteľstvom
- postavenie a činnosť redakčnej rady rieši Štatút redakčnej rady periodika Naše Vráble
3. Externí dopisovatelia
- dodávajú príspevky; poskytnutie príspevkov nepodlieha vyplateniu odmeny.
Článok 3
Obsahová náplň
1.

2.
3.
4.
5.

Obsahom periodika Naše Vráble sú informácie z práce samosprávy Mesta Vráble, t. j.
primátora, poslancov, komisií mestského zastupiteľstva, jednotlivých oddelení mestského
úradu a škôl.
Vyhlásenia a vyjadrenia v novinách sú na požiadanie autorizované.
Obsahovú náplň ďalej tvoria informácie zo spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho
a športového diania vo Vrábľoch a v jeho okolí a platená inzercia.
Naše Vráble sú otvorené aj pre príspevky a názory dopisovateľov.
V zmysle novinárskej etiky bude daný priestor dotknutej strane na vyjadrenie sa.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 338/2014 dňa
18.6.2014 a nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.
Schválením tohto štatútu stráca platnosť Štatút periodika Naše Vráble zo dňa 6.5.2009
prijatý uznesením č. 26/2009.

Vo Vrábľoch dňa 18.6.2014

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
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