ŠTATÚT NOVÍN
MoldaVAarietas
Moldavské premeny - Változatos Szepsi

Noviny MoldaVArietas - Moldavské premeny - Változatos Szepsi je bezplatnou
periodickou tlačou (ďalej len „noviny“) vydávanou najmenej dvakrát ročne a je
zaregistrovaný Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom EV 5850/19 v
zozname periodickej tlače podľa § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a
agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

Čl. I.
Predmet úpravy
Štatút novín MoldaVArietas - Moldavské premeny - Változatos Szepsi (ďalej len
„štatút“) upravuje poslanie, postavenie, hlavné úlohy, vnútornú organizáciu novín, práva
a povinnosti vydavateľa a finančné zabezpečenie novín.
Čl. II
Postavenie a poslanie novín
1. Noviny MoldaVArietas - Moldavské premeny - Változatos Szepsi sú mestská
periodická tlač s regionálnou pôsobnosťou a sú vydávané v slovenskom a
maďarskom jazyku.
2. Noviny sú v periodicite občasníkom, ktorý mapuje spoločenské dianie v meste,
sprostredkuje aktuálne informácie a fakty o udalostiach v meste Moldava nad
Bodvou, poskytuje informácie o zámeroch a činnosti orgánov mesta a mestských
inštitúcií a rozširuje poznatky z rozličných oblastí viažucich sa k Moldave, Budulovu
a okoliu pre ich obyvateľov. Plnia vzdelávaciu, kultúrno - spoločenskú a propagačnú
funkciu.
3. Obsah novín odráža verejný záujem obyvateľov mesta a je zameraný na
spravodajstvo a publicistiku, slúži čitateľom k poskytovaniu podrobnejších
objektívnych informácii a k sprostredkovaniu odborných

názorov, ktoré vedú

k posilňovaniu identity obyvateľov mesta, k vytváraniu pozitívneho vzťahu k mestu
a k participácii na veciach verejných. Obsah prispieva k vytváraniu vlastných
názorov, k poznaniu, oddychu a zábave.
4. Vydavateľom novín je mesto Moldava nad Bodvou, so sídlom Školská 2, 045 01
Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451.

ČI. III.
Povinnosti vydavateľa
1. Postavenie, práva, povinnosti a zodpovednosť vydavateľa novín MoldaVArietas Moldavské premeny - Változatos Szepsi upravujú príslušné ustanovenia tlačového
zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a
zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a
rozmnoženín audiovizuálnych diel.
2. Medzi základné povinnosti vydavateľa patria najmä:
a) vytvárať potrebné materiálne, technické, personálne a finančné podmienky
na zabezpečenie riadneho fungovania periodika,
b) zabezpečuje, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo:
o názov periodickej tlače,
o názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače
o označenie, že ide o regionálne alebo jazykové vydanie periodickej tlače,
ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného
rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania,
c) periodicitu vydávania periodickej tlače,
d) údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to
1. názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,
2. dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače,
3. cenu výtlačku periodickej tlače,
4. medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,
5. evidenčné číslo periodickej tlače; to neplatí počas konania o zápis do
zoznamu periodickej tlače (ďalej len „zoznam").
e) písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov, prerušenie alebo
ukončenie vydávania periodickej tlače, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto
skutočnosť nastala.
3. Vydavateľ zodpovedá za obsah novín, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

ČI. IV

Redakčná rada a
predseda redakčnej
rady
1.

Redakčná rada koncepčne tvorí štruktúru novín, vytvára obsah každého vydania
a vyjadruje sa k základným otázkam vydávania novín. Aktívne sa podieľa na
príprave jednotlivých výtlačkov novín, vyjadruje sa alebo redakčne upravuje
(skracuje alebo doplňuje) jednotlivé príspevky pre potreby vydania a so
súhlasom autora.

2.

Redakčná rada je kolektívnym orgánom a volí si predsedu zo svojich členov
Pri hlasovaní má každý člen 1 hlas v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu.

3.

Redakčná rada sa skladá zo 4 až 7 členov, ktorých vymenúva a odvoláva
zastupiteľstvo Každý člen zodpovedá za konkrétnu časť novín, rubriku, tému
alebo dohodnutý príspevok, grafickú úpravu, preklad, korektúru a ďalšie činnosti
podľa svojho pracovného zaradenia v redakčnej rade a určenej náplne práce.

4.

Členstvo v redakčnej rade je platenou funkciou. O výške odmeny rozhoduje
vydavateľ na základe stanovených pravidiel a schváleného rozpočtu na
vydávanie novín Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou. Člen
redakčnej rady má ako aktívny novinár nárok na bezplatný vstup na všetky
kultúrne a športové podujatia organizované mestom Moldava nad Bodvou,
bezplatné členstvo v Mestskej knižnici a prístup k jej službám pre potreby
výkonu svojej práce.

5.

Redakčná rada rozhoduje o oslovovaní ďalších prispievateľov a ich honorovaní
alebo bezodplatnom zverejnení podľa obsahu jednotlivých príspevkov.

6.

Redakčná rada zasadá podľa potreby a kolektívne rozhoduje o obsahu
jednotlivých vydaní hlasovaním. V prípade potreby je možné hlasovať
elektronickou poštou - per rollam.

7.

Vydávanie novín organizačne a administratívne zabezpečuje predseda redakčnej
rady.

8. Predseda redakčnej rady navonok zastupuje a zodpovedá za činnosť redakčnej
rady a riadi jej činnosť podľa vnútorne stanovených pravidiel.

9.

Predseda redakčnej rady zodpovedá za zverejnené príspevky, kontroluje každé
vydanie pred zadaním do tlače a dbá na dodržiavanie všetkých zákonných
noriem a nariadení.

10. Kontrolným orgánom redakčnej rady je Komisia kultúry, cestovného ruchu
a cirkevných náležitostí.
ČI. V
Príprava článkov a príspevkov
1.

Prispievateľom do novín môže byť každý autor článku, ktorý má štylistické
schopnosti a má záujem obohatiť obsah novín svojim postrehom, názorom a
inými zaujímavými informáciami, ktoré by mohli byť pre občanov mesta
prínosom. O zaradení príspevkov a ich prípadnej úprave pre potreby vydania
rozhoduje redakčná rada.

2.

Príspevky sa prijímajú v písomnej forme na adrese: Mestský úrad - odbor
masmediálnej komunikácie, noviny MoldaVArietas - Moldavské premeny Változatos Szepsi, Inkubátorový dom, Školská 10, 04501 Moldava nad Bodvou,
alebo na emailovej adrese, ktorá bude zverejnená na webovom sídle mesta:
www. moldava.sk. Na uvedených adresách sú k dispozícii a zverejnené aj
pokyny pre prispievateľov.

3.

O honorovaní alebo bezodplatnom zverejnení príspevkov rozhoduje redakčná
rada. Príspevky sú honorované vydavateľom v rozsahu stanoveného cenníka a
v pravidiel.

4.

Každému tvorcovi príspevku sa zaručuje sloboda prejavu, ktorá však nesmie
zasahovať do ľudskej dôstojnosti, nesmie podnecovať k násiliu a porušovaniu
zákonov alebo k šíreniu nepravdivých informácii a osočovaniu. Informácie
v príspevku musia byť objektívne, preverené a vyvážené. Každá dotknutá osoba
v príspevku má právo na odpoveď a právo na opravu - buď v tom istom vydaní
alebo v nasledujúcom vydaní v zmysle tlačového zákona.

5.

Osoby zodpovedné za obsah novín si vyhradzujú právo jazykových korektúr
textu. Neprípustný je taký zásah do textu autora, ktorý by skresľoval autorove

názory. Každý príspevok je označený menom autora. S uverejnením príspevku
pod pseudonymom alebo skratkou musí súhlasiť autor aj redakčná rada

ČI. VI.
Financovanie
1. Finančný príspevok na vydávanie novín na kalendárny rok je určený rozpočtom
mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
2. O financovaní jednotlivých činností súvisiacich s výrobou a distribúciou novín
rozhoduje na návrh predsedu redakčnej rady vydavateľ.

ČI. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto štatútom sa ruší platnosť a účinnosť Štatútu časopisu Moldavská
panoráma, ktorý bol prijatý 17.06.2016.
2. Štatút novín MoldaVArietas - Moldavské premeny - Változatos Szepsi je účinný
dňom 3. decembra 2019.

