VRÁBEĽSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ŠTATÚT PERIODIKA
Úvodná preambula
Vrábelský dvojtýždenník vydáva mesto Vráble prostredníctvom Mestského úradu vo Vráb
ľoch. Vmikol ako súčasť informačnej siete medzi orgánmi mesta a jeho občanmi.
Periodicita rozsah
Vrábeľský dvojtýždenník vychádza vždy v pondelok jedenkrát za dva týždne. Redakčná
uzávierka je vždy vo štvrtok predchádzajúci týždňu vydania čísla. O rozsahu novín - počte
strán a počte výtlačkov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch na základe doporuče
nia redakčnej rady periodika.
Organizačná štruktúra
Organizačnú štruktúru Vrábeľského dvojtýždenníka tvorí redakčná rada, šéfredaktor,
redakcia a externí spolupracovníci.
Predsedu redakčnej rady, členov redakčnej rady a šéfredaktora navrhuje primátor mesta
Vráble a schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch.
Personálne obsadenie redakcie navrhuje na schválenie prednostovi MsÚ Vráble šéfredaktor
Vrábeľského dvojtýždenníka.
Externí spolupracovníci dodávajú príspevky členom redakcie. Poskytnutie informácií, ako
aj poskytnutie príspevkov nepodlieha vyplateniu odmeny.
Členovia redakcie zabezpečujú Vrábeľský dvojtýždenník po stránke obsahovej.
Šéfredaktor spolu s členmi redakcie zabezpečuje obsahové naplnenie periodika a navrhuje
redakčnej rade obsahovú náplň a grafické stvárnenie čísla a zodpovedá za dodržanie termínu
a kvality vydania Vrábeľského dvojtýždenníka.
Redakčná rada doporučuje na schválenie mestskému zastupiteľstvu rozsah novín čo do
počtu strán a počtu výtlačkov čísla, cenu novín a cenu inzercie. Redakčná rada dotvára na zá
klade doporučenia šéfredaktora finálnu podobu novín čo do stránky obsahovej a na základe
toho zodpovedá prostredníctvom svojho predsedu za obsahovú náplň novín. Redakčná rada
má právo rozhodnúť o zaradení, prípadne nezaradení jednotlivých príspevkov do Vrábeľ
ského dvojtýždenníka. Redakčnú radu zvoláva predseda redakčnej rady spravidla vo štvrtok
predchádzajúci týždňu vydania jednotlivého čísla.
Obsahová náplň
Obsahovú náplň Vrábeľského dvojtýždenníka tvoria:
- informácie o činnosti Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch,
- informácie o činnosti primátora mesta Vráble, zástupcu primátora mesta Vráble a
Mestského úradu vo Vrábľoch,
- informácie pre občanov mesta Vráble a okolia vyplývajúce z činnosti štátnej správy ,
- informácie o činnosti spoločenských organizácií pôsobiacich v meste Vráble v oblasti
kultúrnej, športovej a spoločenskej,
- informácie o kultúrno-spoločenskom dianí v okolí mesta Vráble,
- informácie o činnosti politických strán a hnutí na území mesta Vráble,
- oddychové rubriky: informácie z histórie mesta a okolia, spoločenské rubriky, rubriky
záujmovo-umeleckej činnosti a pod.,
- inzercia.
Platnosť
Tento štatút schvállilo Mestské zastupiteľstvo vo Vráboch umesením č. 23a/1999 dňa
30.3 . 1 999 a nadobúda účinnosť dňomjeho schválenia.
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.., PaedDr. Teodor Nagy
, primátor mesta Vráble
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VRÁBEĽSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK

NÁVRH NA PERSONÁLNE OBSADENIE
REDAKČNEJ RADY A ŠÉFREDAKTORA PERIODIKA

V zmysle štatútu Vrábeľského dvojtýždenníka navrhuje primátor mesta Vráble na schválenie
Mestskému zastupiteľstu vo Vrábľoch personálne obsadenie redakčnej rady periodika
nasledovne:
1 . Predseda redakčnej rady: Bc. Peter Vojtek - zástupca primátora mesta Vráble
2. Členovia redakčnej rady: Ing. Juraj Čokyna
Peter Vereš

V zmysle štatútu Vrábeľského dvojtýždenníka ďalej navrhuje primátor mesta Vráble na
schválenie Mestskému zastupiteľstu vo Vrábľoch personálne obsadenie funkcie šéfredaktora
periodika
Ing. Juraj Čokyna
Redakčná rada V rábeľského dvojtýždenníka bola schválena Mestským zastupiteľstvom vo
Vrábľoch uznesením č. 23b/1999 dňa 30.3. 1 999.
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Paedl2>r. Teodor Nagy
primátor mesta Vráble

VRÁBEĽSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
NÁVRH
ROZSAHU, PREDAJNEJ CENY PERIODIKA A CENY ZA INZERCIU

Predseda redakčnej rady Vrábeľského dvojtýždenníka navrhuje poslancom Mestského
zastupiteľstva vo Vrábľoch v zmysle Štatútu Vrábeľského dvojtýždenníka
1. Rozsah periodika

A. Počet strán jedného čísla: 2 strany formátu A3
B. Počet kusov jedného čísla: 600

2. Predajná cena

Predajná cena Vrábeľského dvojtýždenníka ................... 3,- Sk / ks
3. Cena inzercie:

plocha

celá strana A3

1/2 formátu A3
1/4 formátu A3

cena v Sk

12 OOO

6 OOO

1/8 formátu A3

3 OOO
1 600

1/64 formátu A3

300

1/16 formátu A3
1/32 formátu A3

800

400

Vo Vrábľoch dňa 30.3. 1999
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Bc. Pe�jtek
predseda redakčnej rady
Vrábeľského dvojtýždenníka

