
Štatút mestských novín Pezinčan 

 

Preambula  

Dostupné a objektívne informácie sú prirodzenou súčasťou fungovania spoločnosti. Primárnou 

úlohou mestských novín Pezinčan je preto poskytovanie aktuálnych informácií o dianí v meste 

Pezinok včas a v dostupnej forme. Pezinčan je periodikom s pravidelnými intervalmi vydávania, 

v ktorom sa uverejňujú rôzne novinové formáty, od spravodajských po publicistické. Účelom tohto 

štatútu je zabezpečenie dostatočnej novinárskej slobody a autonómie pri tvorbe mestského 

mesačníka.  

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Štatút mestských novín Pezinčan upravuje:  

a) postavenie, zameranie, obsah, spoločenské poslanie, organizačné zásady vydávania 

a distribúcie mesačníka 

b) práva a povinnosti vydavateľa, redakcie, redakčnej rady  

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Mesačník Pezinčan je mestským periodikom novinového charakteru, ktoré vydáva mesto 

Pezinok v tlačenej a elektronickej forme za účelom poskytovania aktuálnych a objektívnych  

informácií o dianí v meste. Zároveň poskytuje priestor pre inzerciu a reklamu. Svojim 

obsahom plní informačnú, vzdelávaciu, výchovnú, spoločenskú, kultúrnu a propagačnú 

funkciu. Primárnou cieľovou skupinou mesačníka Pezinčan sú domácnosti v meste Pezinok.  

2. Mestské noviny Pezinčan vychádzajú v pravidelnom intervale v mesačnej periodicite.  

3. V zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Tlačový zákon) sú mestské noviny Pezinčan registrované pod 

číslom EV 3149/09 v Zozname periodickej tlače vedenom na Ministerstve kultúry SR.   

 

Článok 3 

Vydavateľ 

 

1. Vydavateľom mestských novín Pezinčan je na základe splnených podmienok registrácie 

mesto Pezinok, Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 01 Pezinok. 

2. Vydavateľ zodpovedá za obsah a grafické spracovanie novín.  

3. Postavenie, práva, povinnosti a zodpovednosť vydavateľa upravujú príslušné ustanovenia 

právnych predpisov: Ústava SR č. 460/1992 Zb., Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači 

a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 185/2015 



Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, Zákon č. 212/1997 Z. z. o 

povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 

audiovizuálnych diel,  Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., Zákon č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Trestný 

zákon č. 300/2005 Z.z. a ďalšie do úvahy pripadajúce platné právne predpisy.  

 

Článok 4 

Vedúci redaktor mestských novín Pezinčan 

 

1. Vydávanie mestských novín Pezinčan riadi a organizačne zastrešuje vedúci redaktor, ktorý je 

zodpovedný za ich tvorbu.   

2. Vedúci redaktor je zamestnancom mesta Pezinok.  

3. Vedúci redaktor je povinný pri svojej práci dbať na:  

a) dodržiavanie platnej legislatívy SR, najmä tlačového zákona, autorského zákona a iných 

zákonov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú predmetu činnosti mestských novín  

b) objektívnosť a názorovú vyváženosť novín  

c) obsahovú náplň a výber spracovávaných tém  

d) jazykovú a štylistickú správnosť  

e) hospodárenie  

f) dodržiavanie termínov uzávierok a distribúcie novín  

g) stanovenie periodicity stretnutí redakčnej rady a jej činnosť  

h) stanovenie redakčnej uzávierky a termínu distribúcie  

i) zabezpečenie distribúcie novín  

4. Vedúci redaktor vedie: 

a) archív novín, vrátane fotografií  

b) spisovú a ekonomickú agendu novín  

c) štatistiky predaja, tržieb a príjmov z inzercie novín  

5. Vedúci redaktor predkladá návrhy na skvalitnenie obsahovej náplne novín, ako aj opatrenia 

na zlepšenie hospodárnosti.  

6. Vedúci redaktor pri svojej práci spolupracuje so zamestnancami mestského úradu, členmi 

redakčnej rady, prispievateľmi a verejnosťou.  

7. Vedúceho redaktora v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti zastupuje štatutárom mesta 

poverený zamestnanec mesta Pezinok.  

 

Článok 5 

Redakčná rada  

 

1. Redakčná rada je poradným orgánom vedúceho redaktora zriadená za účelom skvalitnenia 

obsahu Pezinčana. Zodpovedá za vyváženosť, objektívnosť a obsahovú kvalitu novín.  

2. Redakčná rada má troch členov. Podmienkou je praktická skúsenosť s prácou v tlačenom, 

elektronickom alebo audiovizuálnom médiu.  

3. Členov redakčnej rady vymenováva a odvoláva (pri neplnení podmienok štatútu) mestské 

zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.  



4. Členovia redakčnej rady:  

a) sa stretávajú minimálne trikrát do roka 

b) spolupracujú s redaktorom pri zostavovaní obsahovej náplne novín  

c) aktívne vyhľadávajú témy na spracovanie  

d) samostatne spracovávajú v pravidelných intervaloch príspevky a články alebo ich časti  

5. Na čele redakčnej rady stojí predseda, ktorého si členovia volia na prvom zasadnutí redakčnej 

rady. Predseda redakčnej rady zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí 

redakčnej rady, vedie zasadnutia, vyhotovuje zápisnice a stanoviská zo zasadnutí. Prvé 

zasadnutie po vymenovaní redakčnej rady zvoláva vedúci redaktor.  

6. Členovia redakčnej rady a zodpovedný redaktor komunikujú vzájomne predovšetkým 

prostriedkami elektronickej komunikácie. 

7. Členovia redakčnej rady pracujú bez nároku na honorár na základe dobrovoľnosti. Členom 

redakčnej rady môže byť udelená za ich činnosť odmena 1 krát ročne na návrh redaktora.  

8. Funkčné obdobie členov redakčnej rady je 4 roky.  

 

Článok 6 

Prispievatelia 

 

1. Prispievateľom je každá osoba, ktorej príspevok bol zverejnený v mestských novinách 

Pezinčan.  

2. Redaktor si vyhradzuje právo príspevky krátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. 

3. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. 

4. Honoráre za autorské príspevky do periodika sa neposkytujú. 

 

Článok 7 

Obsah mestských novín Pezinčan 

 

1. Mestské noviny Pezinčan prinášajú obyvateľom mesta prioritne:  

a) informácie o nosných témach a udalostiach zo samosprávy, z činnosti mestského úradu 

s dopadom na život obyvateľov, z činnosti mestskej polície s ohľadom na prevenciu a 

z činnosti právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

b) informácie o spoločenskom, ekonomickom, kultúrnom, športovom a ďalšom dianí 

v meste  

c) publicistické príspevky zamerané na zvyšovanie povedomia o histórii, prírodných 

hodnotách a osobnostiach mesta Pezinok 

d) priestor pre spoločenskú i komerčnú inzerciu v zmysle platného cenníka, pričom podiel 

reklamy na celkovom rozsahu novín nesmie obmedziť zverejnenie spravodajských 

obsahov 

2. V mestských novinách Pezinčan sa nezverejňujú informácie propagujúce fašizmus, nacizmus, 

etnickú neznášanlivosť, rasovú diskrimináciu, či požívanie omamných a psychotropných látok.   

 

 



Článok 8 

Financovanie mestských novín 

 

1. Vydávanie novín je financované z rozpočtu mesta Pezinok.  

2. Za financovanie a hospodárenie novín zodpovedá vydavateľ, ktorý vedie príjmy a výdavky.  

3. Príjmy novín, ktoré plynú z inzercie a reklamy, sú príjmom rozpočtu mesta Pezinok.   

4. Náklad i rozsah novín určuje vydavateľ podľa potreby a zásad hospodárnosti, pomeru 

finančných nákladov a príjmov.  

5. Noviny sú nepredajné.  

 

Článok 9 

Distribúcia 

 

1. Mestské noviny Pezinčan sú distribuované raz mesačne do každej domácnosti v meste. 

Výnimkou je obdobie redakčnej prestávky.  

2. O redakčnej prestávke informuje redaktor vopred v novinách, kde zároveň uvedie termín 

nasledujúceho čísla vydania novín.  

3. Redaktor vedie zoznam distribučných miest a pravidelne ho aktualizuje.  

 

Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky štatútu je možné učiniť formou písomného a očíslovaného dodatku, ktorý 

schváli Mestské zastupiteľstvo Pezinok.  

2. Tento štatút nadobúda účinnosť po schválení mestským zastupiteľstvom. Štatút mestských 

novín Pezinčan bol prerokovaný mestským zastupiteľstvom dňa 24. septembra 2020. 

3. Vydavateľ prostredníctvom vedúceho redaktora novín zabezpečí potrebné zmeny vo vzťahu 

k dotknutým štátnym orgánom.  

 

 

                                                                                                          Ing. arch. Igor Hianik  

                                                                                                             primátor mesta  


