ŠTATÚT PRAKOVSKÝCH NOVÍN
schválený Uznesením č.2/5/2015 Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24.02.2015
§1
Predmet a účel štatútu
Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania
Prakovských novín (ďalej len PN)
§2
Postavenie a poslanie PN
1. PN sú obecnou periodickou tlačovinou vydávanou na území obce.
2. Spoločenské poslanie spočíva v rozširovaní informácií o politickom, spoločenskom,
kultúrnom, športovom a ostatnom dianí v obci Prakovce a jeho obyvateľov, ako
i okolia a v dokumentácii týchto skutočností.
3. PN navonok zastupuje ich vydavateľ.
§3
Zriaďovateľ, vydavateľ
Zriaďovateľom PN je obec Prakovce.
Zriaďovateľ rozhoduje o zriadení, základných organizačných zmenách a o zrušení PN.
Vydavateľom PN je obec Prakovce.
Vydavateľ zostavuje finančný rozpočet PN, vytvára technicko – personálne
podmienky a organizuje vydávanie a rozširovanie PN.
5. Vydavateľ zodpovedá za plnenie poslania PN, ich periodicitu a dodržiavanie
rozpočtovej disciplíny.
1.
2.
3.
4.

§4
Redakčná rada
1. Vydávanie PN vedie redakčná rada, ktorej členov menuje a odvoláva na návrh
vydavateľa Obecné zastupiteľstvo.
2. Redakčná rada zodpovedá za obsahovosť PN z hľadiska plnenia ich stanoveného
poslania
§5
Hospodárske zabezpečenie
1.
2.
3.
4.

Vydávanie PN hospodársky zabezpečuje zriaďovateľ.
Vydavateľ je oprávnený stanovovať výšku nákladu PN.
Výdaje a príjmy vedie vydavateľ.
Starosta obce môže v súlade so svojimi kompetenciami poskytnúť členom redakčnej
rady mimoriadnu odmenu.

§6
Periodicita
1. PN vychádzajú 1x za tri mesiace.
2. Vydavateľ je oprávnený rozhodnúť o vydaní PN nad rámec periodicity uvedenej
v odseku 1.
§7
Náklad a rozsah PN
1. Náklad PN určuje vydavateľ podľa potreby a zásad hospodárnosti.
2. Rozsah jednotlivých čísel určuje vydavateľ podľa zásad uvedených v odseku 1 tak,
aby bolo zachované obsahové minimum v každom vydaní.
3. Obsahové minimum je stavené v Organizačnom poriadku PN.
§8
Inzercia a reklama v obecných novinách
1. Ak je obsahom obecných novín aj občianska či firemná inzercia, jej obsah musí byť v
súlade s dobrými mravmi a právnymi normami SR.
2. Poplatok za uverejnenie inzerátu sa stanovuje podľa cenníka schváleného obecným
zastupiteľstvom. Nespoplatňujú sa inzeráty, ktoré zadáva obec Prakovce a organizácie v
jej pôsobnosti. Poplatky za inzerciu a reklamu sú príjmom rozpočtu obce Prakovce.
3. V obecných novinách nebudú zverejňované inzeráty na propagáciu erotických služieb a
predaj erotických pomôcok. Tiež sa nezverejnia inzeráty a reklama na predaj
alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok,
inzercia politických strán a hnutí, náboženských spoločenstiev, propagácia fašizmu,
neonacizmu, etnickej neznášanlivosti a rasovej diskriminácie.
§9
Všeobecné ustanovenia
1. Súčasťou tohto Štatútu je Organizačný poriadok PN.
2. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom PN dňa
24.02.2015 číslo Uznesenia 2/5/2015
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu Prakovských novín sa ruší Štatút
Prakovských novín zo dňa 20.3.2013 prijatý uznesením č. 18/6/2013

V Prakovciach 24.02.2015

Mgr. Pavol Lukáš
starosta obce

Organizačný poriadok Prakovských novín
schválený Uznesením č.2/5/2015 Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa. 24.02.2015

1.
Poslanie, spoločenské poslanie a hlavné úlohy Prakovských novín (ďalej len PN)
a hospodárenie PN upravuje Štatút Prakovských novín, schválený Obecným
zastupiteľstvom obce dňa 24.02.2015 Uznesením č.2/5/2015
2.
PN plnia informačnú, kultúrno–výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu.
PN informujú o živote obce a jej okolia, o problémoch a ich riešení, pričom si uchovávajú
nezávislosť na politických stranách a hnutiach.
Vydávaním je poverená Obec Prakovce.
Vydávanie PN zaregistrovalo Ministerstvo kultúry SR – Evidencia periodickej tlače z
8. 6. 2007 a 5. 3. 2009. Evidenčné číslo PN: EV 3093/09.
Prakovské noviny majú pridelené ISSN 1337 – 5520 Univerzitnou knižnicou v Bratislave,
Národnou agentúrou ISSN z 3. 7. 2007.
3.
Zriaďovateľ a vydavateľ je povinný vytvoriť potrebné materiálne, technické a personálne
podmienky pre zabezpečenie vydávania PN podľa platných predpisov.
4.
Výšku nákladu stanovuje vydavateľ po dohode so zodpovedným redaktorom podľa zásad
účelovosti a hospodárenia.
Periodicita je základnou a nevyhnutnou podmienkou vydávania PN, t.j. jedno číslo za 3
mesiace. Ak vyvstane aktuálna potreba, môže byť vydané aj mimoriadne číslo mimo
základnej periodicity.
V záujme dodržania dôslednej periodicity je stanovené:
- termín redakčnej uzávierky vždy do 15. dňa v mesiaci (február, máj, august,
november)
- termín zasadania redakčnej rady do 20. dňa v mesiaci (február, máj, august,
november)
- termín vydania PN do 30. dňa v mesiaci (marec, jún, september, december)
V prípade mimoriadnych spoločenských podujatí môže byť príslušné číslo vydané
skôr.
5.
Postavenie, zloženie a úlohy redakčnej rady a jej členov
Vydavateľ menuje a odvoláva členov redakčnej rady po schválení v Obecnom
zastupiteľstve. Členom redakčnej rady prestáva byť ten, kto sa redakčnej rady nezúčastní
3 x bez ospravedlnenia alebo neprejavuje záujem o prácu v nej.
Redakčná rada obecných novín je kolektív dobrovoľných redaktorov, ktorých schválilo
obecné zastupiteľstvo.

Redakčná rada považuje
za svoju základnú novinársku povinnosť informovať
svojich čitateľov objektívne
o všetkých
udalostiach všeobecného záujmu.
Redakčná rada zabezpečí, aby verejnosti podávala informácie aktuálne, pravdivé,
presné, overené, úplné. Pravdivosť informácií predpokladá, že fakty, ako ich základ,
sa podávajú čo najobjektívnejšie, v ich pravom kontexte, bez skresľovania.
Ak redakčná rada neúmyselne uverejní nepravdivú, skreslenú, či mylnú informáciu,
musí veci uviesť na správnu mieru, vrátane publikovanej opravy v súlade s tlačovým
zákonom.
V rámci základného obsahového zamerania obecných novín môže každý tvorca písať
samostatne, slobodne, nikto ho nesmie nútiť, aby akceptoval priame alebo nepriame
vplyvy, nátlak politických strán, hnutí a predstaviteľov obce. Redakčná rada si vyhradzuje
právo jazykových korektúr textu. Neprípustný je taký zásah do textu autora, ktorý by
skresľoval autorove názory. S uvedením mena, značky alebo pseudonymu musí súhlasiť
autor.
Publikované obvinenie bez dôkazov, zneužívanie dôvery, profesie, prípadne média
na osobný alebo skupinový prospech, falšovanie dokumentov, skresľovanie faktov,
akákoľvek lož a zamlčovanie poznatkov o porušení zákonov a spoločenskej morálky sa
považuje za profesionálne previnenie.
Vydavateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu minimálne jeden mesiac,
informovať redakčnú radu o zastavení vydávania obecných novín, prípadne o zmenách,
ktoré chce v súvislosti s obecnými novinami uskutočniť.
Kontrovať činnosť redakčnej rady môže iba poslanec OZ, resp. občan, písomne
poverený Obecným zastupiteľstvom v Prakovciach.
6.
Redakčná rada
Zodpovedný vedúci je predsedom Komisie kultúry a športu Obecného zastupiteľstva obce
v aktuálnom období. Zvoláva redakčnú radu podľa plánu stretnutí., podáva zriaďovateľovi

návrhy na opatrenia, týkajúce sa PN. Zodpovedá za pravidelné vydávanie a odbyt PN,
v súčasnosti zadarmo do každej domácnosti v obci Prakovce.
Šéfredaktor
je poverený kompletizáciou materiálov do jednotlivých čísel PN,
zhromažďovaním príspevkov od občanov, tiež elektronických materiálov z e-mailovej
adresy PN prakonoviny@centrum.sk, prejednaním jednotlivých príspevkov na redakčnej
rade, záverečnou kontrolou pred tlačou ,zasielaním povinných výtlačkov určeným
organizáciám .
Jazykový redaktor vykonáva gramatickú a štylistickú úpravu príspevkov so zachovaním
pôvodného obsahu.
Grafický redaktor zhromaždené materiály do jednotlivých čísel graficky spracuje
a odovzdáva do tlače.
Redaktori zabezpečujú obsahovú náplň osobnými stretnutiami s občanmi, vyhľadávajú
jednotlivé témy, venujú sa pravidelným rubrikám. Vyhľadávajú dopisovateľov
a spolupracovníkov PN, ktorých prejednávajú v redakčnej rade. Chránia osoby, ktoré
poskytli informáciu na uverejnenie, neuverejňujú informácie od anonymov. V tomto
zmysle je redaktorom aj zodpovedný vedúci , šéfredaktor novín, grafik i jazykový
redaktor.

7.
Obsahové minimum
Noviny plnia informačnú úlohu v rámci obce. K hlavným úlohám patrí uverejňovanie
dôležitých informácií o rozhodnutiach a činnosti orgánov obce, ďalej zverejňovanie
informácií o činnosti občianskych a záujmových združení pracujúcich v obci. Vytvorí priestor
na informovanie zo života cirkvi v obci, ale aj na názory a postrehy občanov obce. Aktuálne
vydanie a archív novín je občanom k dispozícii aj v elektronickej podobe, na webovom sídle
www.prakovce.sk v časti Prakovské noviny.

8.
Členovia redakčnej rady
Bc.Anastázia Minárová, zodpovedná vedúca
Monika Kleknerová, šéfredaktorka
Mgr. Paulína Jánošíková, jazyková redaktorka
RNDr. Katarína Pindrochová, grafická redaktorka
Mgr Jana Matzová, redaktorka
Mgr. Viera Jančíková, redaktorka

V Prakovciach 24.02.2015

Mgr. Pavol Lukáš
starosta obce

Prakovské noviny
Obecný úrad Prakovce
tel. č.: 053/4182031
053/4874109

Prakovce, 1. 1. 2013

S cieľom umožniť občanom obce, a nielen im, využívať vydávanie Prakovských novín
ako možnosť oslovenia všetkých občanov súčasne s úmyslom reklamy inzercie vlastných
služieb, prác, tovarov, a pod. vydávame tento

Cenník inzercie v Prakovských novinách.
1 strana.................................................................. 64 €
½ strany ................................................................ 32 €
¼ strany ................................................................ 16 €
1/8 strany .............................................................. 8 €
Riadková inzercia: 1 slovo – 0,50 €.
Financie získané týmto spôsobom budú príjmom Obecného úradu.

Cenník inzercie bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 20.3.2013

Miroslav Pisko
starosta obce

