
ŠTATÚT NOVÍN MESTA MARTIN 

"MARTINSKÉ NOVINY" 

§ 1 

Predmet a účel štatútu 

Tento štatút upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania novín 

mesta Martin "MARTINSKÉ NOVINY" (ďalej len "noviny"). Martinské noviny sú najmä 

spravodajský mesačník. Sú otvorenou názorovou platformou a spĺňajú kritériá vyváženosti, 

objektivity a plurality. Vydavateľ, redakcia i redakčná rada dbajú na dôsledné dodržiavanie 

všetkých ustanovení aktuálneho znenia Zákona 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Tlačový zákon). 

§ 2 

Úvodné ustanovenia 

1. Oficiálny názov periodickej tlače je: Martinské noviny 

2. Noviny sú miestnou periodickou tlačovinou vydávanou na území mesta Martin. 

3. Podľa platnej právnej úpravy za obsah novín zodpovedá vydavateľ. Vydavateľ zodpovedá 

za plnenie poslania novín, jeho periodicitu a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny. 

4. Vydavateľ vytvára technicko-personálne podmienky. 

5. Poslaním novín je informovať o činnosti orgánov mesta, o spoločenskom, kultúrnom, 

športovom a ostatnom dianí, o živote obyvateľov, o podnikateľských aktivitách. Noviny sú 

politicky nezávislé. Základným cieľom a chránenou hodnotou novín je pluralita názorov 

a sloboda prejavu. Noviny uznávajú a ctia všetky práv a slobody občana v medziach 

upravenými ústavou a príslušnými zákonmi, hlavnou cenenou hodnotou je možnosť 

slobodného a verejného vyjadrenia názoru. Noviny umožňujú na svojich stránkach vyjadriť 

svoje názory všetkým, ale nie sú priestorom na riešenie osobných sporov medzi fyzickými 

a právnickými osobami, inštitúciami, vedením mesta alebo predstaviteľmi politických strán 

a hnutí či tretieho sektoru.  



§ 3 

Registrácia novín 

1. Periodická tlač je zaregistrovaná Ministerstvom kultúry SR so začiatkom vydávania  

od 01.10.2020 pod evidenčným číslom EV 5932/20. 

 

2. Periodická tlač má pridelené Národnou agentúrou ISSN pri Univerzitnej knižnici 

v Bratislave ISSN 2729-7632.  

§ 4 

Povinnosti vydavateľa 

1. Vydavateľ novín je Televízia Turiec, s.r.o., Moskovská 1, 036 01 Martin, IČO: 31 647 308. 

2. Vydavateľ zodpovedá za plnenie poslania novín, ich periodicitu a dodržiavanie rozpočtovej 

disciplíny. 

3. Noviny navonok právne zastupuje ich vydavateľ. 

4. V súlade so zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Tlačový zákon) je vydavateľ novín povinný 

zabezpečiť na výtlačku všetky údaje, ktoré predpisuje zákon (názov, periodicita vydávania, 

údaje o vydavateľovi, dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače, 

cenu výtlačku, evidenčné číslo periodickej tlače). 

5. V súlade so zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch je vydavateľ povinný 

bezplatne a na svoje trovy odovzdať do troch dní od začatia rozširovania povinný výtlačok 

týmto inštitúciám: 

- Ministerstvo kultúry SR 1x 

- Slovenská národná knižnica v Martine 1x 

- Univerzitná knižnica v Bratislave 1x 

- Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave 1x 

- Turčianska knižnica v Martine 1x (prípadne 5x pre každú pobočku) 

 

§ 5 

Financovanie novín a inzercia 

1. Rozpočet novín je schvaľovaný Televíziou Turiec, s. r. o. a je súčasťou rozpočtu Televízie 

Turiec, s. r. o. v príslušnom roku. 

2. Noviny inzerujú a uverejňujú reklamu podľa cenníka, ktorý je zverejnený na stránke novín 

www.martinskenoviny.sk. Základný príjem novín tvorí inzercia, dobrovoľné príspevky, 

dary a účelové dotácie. 

http://www.martinskenoviny.sk/


§ 6 

Periodicita, rozsah a náklad 

1. Periodicita: 1x mesačne (s možnosťou vydania dvojčísla). Taktiež pre prípady potreby 

môže byť vydané mimoriadne číslo. 

2. Noviny sú vydávané vo formáte A4 s počtom strán 16. Počet výtlačkov každého vydaného 

čísla je 23 000 ks. 

3. Jeden výtlačok sa distribuuje do každej domácnosti v meste Martin zdarma. 

§ 7 

Redakčná rada 

1. Redakčná rada Martinských novín definuje a kontroluje strategické, tematické a 

koncepčné zameranie mestského periodika – Martinských novín.  

2. Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Tlačového zákona ako kolektívny orgán, pričom 

rozsah jej právomocí je určený týmto štatútom. 

3. Redakčná rada Martinských novín  dohliada na koncepciu mediálnej prezentácie volených 

orgánov mesta a realizáciu jeho mediálnej politiky a stratégie realizovaných 

prostredníctvom Martinských novín. 

4.  Redakčná rada Martinských novín je odborným garantom každého vydania. Tvorí ju päť 

členov - dvaja z radov poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin, ktorí sú volení 

a odvolávaní Mestským zastupiteľstvom mesta Martin, dvaja odborní pracovníci mesta 

Martin v mediálnej oblasti a jeden šéfredaktor (odborník v oblasti propagácie, tlače  

a mediálnej oblasti), ktorí sú volení a odvolávaní Dozornou radou Televízie Turiec, s. r. o.  

5. Predseda redakčnej rady je volený z členov rady nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

redakčnej rady na základe návrhu šéfredaktora.  

6. Personálne zloženie redakčnej rady je zverejnené na webovom sídle periodika.  

7.  Členstvo v redakčnej rade končí písomným vzdaním sa člena, úmrtím člena, alebo 

odvolaním.  

8. Zasadnutie redakčnej rady vedie predseda redakčnej rady, alebo ním poverený člen 

redakčnej rady. Na zasadnutí sa môžu zúčastniť aj členovia redakcie, pričom majú právo 

poradného hlasu. 

9. Redakčná rada sa schádza spravidla jedenkrát pred vydaním každého čísla.  

Pred schvaľovaním finálnej podoby čísla musia byť členovia redakčnej rady oboznámení  

s obsahom všetkých doručených príspevkov. 



10.  Redakčná rada dbá na vyváženosť a objektivitu uverejňovaných informácií. 

11. Redakčná rada hlasuje o schválení konečnej podoby každého čísla periodika najneskôr  

48 hodín pred odovzdaním materiálov do tlačiarne.  

Aby mohlo byť číslo vydané, musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov členov 

redakčnej rady. Rovnakým spôsobom sa hlasuje aj o iných návrhoch. 

12. Za obsah príspevkov primátora, poslancov mestského zastupiteľstva redakčná rada nenesie 

zodpovednosť, uverejňované sú bez jej zásahu (okrem zrejmých chýb a nepresností). 

13.  Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných 

predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti. 

14. Členovia redakčnej rady majú právo podávať návrhy na opatrenia smerujúce k zvýšeniu 

celkovej kvality periodika. 

15. Členstvo v redakčnej rade je čestné a nezastupiteľné. 

§ 8 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Dozornou radou Televízie  

Turiec, s.r.o. 

 

V Martine, dňa  8.12.2020 

Mgr. Martina Veselovská 

konateľka Televízie Turiec 


