Zásady vydávania Teplických zvestí
Preambula
Mesačník Teplické zvesti sú mestskými novinami, ktorých cieľom je objektívne informovať
obyvateľov mesta o dianí v Turčianskych Tepliciach. Teplické zvesti sú najmä spravodajským
mesačníkom, spravodajstvo z diania v meste je ich nosným pilierom. Sú otvorenou názorovou
platformou a spĺňajú kritériá vyváženosti, objektivity a plurality.
Teplické zvesti sa riadia zásadami vydávania, ktoré nepripúšťajú ich zneužívanie na politické účely a
neprimeranú propagáciu komunálnych politikov.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Teplické zvesti sú spravodajský mesačník mesta Turčianske Teplice.
(2) Teplické zvesti sú otvorené a uverejňujú predovšetkým:
(a) informácie o činnosti primátora, mestského zastupiteľstva, komisií zriadených pri mestskom
zastupiteľstve, výborov miestnych častí, právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a
mestského úradu,
(b) informácie o spoločenskom, ekonomickom, kultúrnom a športovom živote v meste,
(c) príspevky resp. názory občanov mesta.
Čl. II
Redakcia Teplických zvestí
(1) Redakciu Teplických zvestí tvoria najmä zamestnanci Mestského úradu, ktorých navrhuje primátor
mesta a zástupcovia spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých navrhujú poslanci. Členov
musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Redakcia Teplických zvestí má spravidla 5 členov.
(2) Členovia Redakcie Teplických zvestí sú zodpovední za komplexnú prípravu vydania Teplických
zvestí.
(3) Na čele Redakcie stojí člen redakcie zvolený redakčnou radou.
(4) Redakcia Teplických zvestí zostavuje predovšetkým spravodajské články o dianí v meste, o
pripravovaných akciách v meste, o rokovaniach orgánov samosprávy, schválených investičných
zámeroch mesta atď.
(5) Redakcia Teplických zvestí ďalej vykonáva zber a redakčnú úpravu všetkých článkov, ktoré
žiadajú občania uverejniť.
Čl. III
Príprava vydania Teplických zvestí
(1) Príprava vydania Teplických zvestí, pozostáva z nasledovných krokov:
(a) príprava a zber článkov od členov redakcie a prispievateľov pre vydanie Teplických zvestí,
(b) grafická a textová finalizácia vydania Teplických zvestí,
(c) tlač,
(d) distribúcia medzi občanov mesta.
(2) Prípravu a zber článkov od prispievateľov vykonáva Redakcia TZ vždy do 25. dňa v mesiaci, za
ktorý sa TZ vydávajú.
(3) Cenzúra názorov obyvateľov mesta je neprípustná. Články obyvateľov musia byť podpísané, TZ
nezverejňujú anonymné články alebo články podpísané pseudonymom. Redakčná rada si vyhradzuje

právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážajúci príspevok. Redakcia má právo
realizovať výber článkov a redakčne upravovať materiály v rubrikách venujúcich sa školstvu, kultúre,
športu, sociálnym veciam, zdraviu, histórii tak, aby dosiahla čo najefektívnejšie využitie priestoru
novín.
(4) Spravodajské materiály musia byť vyvážené, v prípade rôznych názorov musia dostať priestor obe
strany. Redakcia zverejňuje príspevok, resp. reakciu každého občana a poslanca týkajúci sa
problematiky mesta, najviac však jeden príspevok v čísle, v rozsahu jednej normostrany, čo je 30
riadkov po 60 znakov. K jednej téme sa môže občan alebo poslanec mestského zastupiteľstva vyjadriť
iba raz. Príspevok poslanca k rokovaniu mestského zastupiteľstva môže tvoriť maximálne 1/5 strany
novín. Za obsah príspevku zodpovedá každý sám. To znamená, že zo zodpovednosti sa vyníma
redakčná rada v zmysle tlačového zákona.
(5) 25. deň v kalendárnom mesiaci je dňom uzávierky. Po uzávierke redakcia neprijíma ďalšie články
od prispievateľov.
(6) Tlač TZ prebehne spravidla do 5-teho kalendárneho dňa v mesiaci a následne prebehne distribúcia.
Čl. IV
Financovanie Teplických zvestí
(1) Teplické zvesti sú financované z nasledovných zdrojov:
(a) z mestského rozpočtu,
(b) z príjmov za reklamu.
(2) Za financovanie Teplických zvestí zodpovedá primátor mesta.
Čl. V
Reklama
(1) Reklama uverejňovaná v Teplických zvestiach musí spĺňať všetky náležitosti stanovené právnymi
predpismi.
(2) Cenník reklamy schvaľuje Mestská rada na návrh redakcie Teplických zvestí.
(3) Každý reklamný materiál je označený reklamnou značkou.
(4) Za finančné plnenie a kontrolu platieb za reklamu zodpovedá určený člen redakcie.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto zásady vydávania Teplických zvestí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia
mestským zastupiteľstvom.
(2) Redakcia zabezpečí zverejnenie týchto zásad ako aj akýchkoľvek zmien, ktoré by boli prijaté
mestským zastupiteľstvom v budúcnosti nasledovne:
(a) vyvesením na úradnej tabuli Mestského úradu po dobu 30 dní po schválení MZ
(b) zverejnením na internetovej stránke mesta.

(3) Zásady Vydávania Teplických zvestí budú k nahliadnutiu v Mestskej knižnici.
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