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Štatút  
novín Michalovčan  

 
 

1. Názov a registrácia novín 
  

1.1. Dvojtýždenník občanov Michaloviec - MICHALOVČAN je zaregistrovaný na bývalom KNV 
27.8.1990 pod číslom 28/90, v súčasnosti na Ministerstve kultúry SR.  

1.2. Dvojtýždenník občanov Michaloviec - MICHALOVČAN je v súlade so zákonom č. 167/2008 
Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (tlačový zákon), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júna 2008, evidovaný na 
Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 3787/09.  

 
2. Vydavateľ, sídlo, prevádzka  

 
2.1. Dvojtýždenník občanov Michaloviec - MICHALOVČAN vydáva Mesto Michalovce, so 

sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce (Uznesenie MsZ č. 25/1991).  
 

3. Vydavateľské podmienky, rozsah a náklad  
 

3.1. Periodicita: 26, formát: A 4, náklad: 5 000 ks  
3.2. Rozsah bežného čísla: 8 strán  
3.3. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah a náklad upravený po schválení v redakčnej 

rade. O zvýšení periodicity (resp. mimoriadnom vydaní) rozhoduje redakčná rada.  
3.4. Cena výtlačku: zdarma. Zmenu rozsahu schvaľuje redakčná rada.  
 

4. Povinnosti vydavateľa  
 

4.1. V súlade s Tlačovým zákonom je vydavateľ periodickej tlače povinný zabezpečiť, aby každé 
vydanie periodickej tlače obsahovalo názov periodickej tlače, periodicitu vydávania, údaje 
o vydavateľovi periodickej tlače, a to: názov, sídlo a identifikačné číslo, dátum vydania, 
poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače, cenu výtlačku, evidenčné číslo 
periodickej tlače.  

4.2. 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:  
4.2.1. Slovenská národná knižnica Martin (3 výtlačky)  
4.2.2. Univerzitná knižnica Bratislava (2 výtlačky)  
4.2.3. Knižnica Gorazda Zvonického Michalovce (3 výtlačky)  
4.2.4. Štátny okresný archív Michalovce (1 výtlačok)  
4.2.5. Ministerstvo kultúry SR (1 výtlačok)  
4.2.6. Štátna vedecká knižnica Košice (1 výtlačok)  
4.2.7. Štátna vedecká knižnica Prešov (1 výtlačok)  

4.3. Prípadné zmeny pri vydávaní periodika hlási vydavateľ registrujúcemu orgánu v súlade s 
Tlačovým zákonom. Registrácia stratí platnosť a vydavateľ oprávnenie vydávať noviny ak 
sa preruší vydávanie novín na dobu dlhšiu ako jeden rok.  

4.4. Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby Michalovčan neobsahoval informácie, ktoré sú v  
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rozpore s pravidlami volebnej kampane do NR SR a orgánov územnej samosprávy, 
kampane pred voľbou prezidenta SR a voľbami do európskeho parlamentu, ako aj 
pravidlami kampane pred referendom.  

4.5. Vydavateľ úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa zásadných 
otázok periodickej tlače.  

 
5. Rozpočet, financovanie a odmeňovanie  

 
5.1. Príjmy z inzercie, sponzorských a iných príspevkov sú príjmami Mesta Michalovce.  
5.2. Výdavky spojené s vydávaním Michalovčana sú určené rozpočtom Mesta Michalovce.  
5.3. Členovia redakčnej rady sú odmeňovaní podľa zásad odmeňovania členov komisií MsZ.  
5.4.Michalovčan je nepredajná tlačovina, z toho dôvodu sa nevyplácajú honoráre za príspevky.  
 

6. Postavenie vydavateľa, redakčnej rady,  
predsedu redakčnej rady a zodpovedného redaktora  

 
6.1. Za noviny zodpovedá vydavateľ, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia platné pre 

vydavateľa.  
 

7. Práva a povinnosti redakčnej rady  
 

7.1. Vydavateľ, v zastúpení primátora mesta, navrhuje redakčnú radu, ktorú volí mestské 
zastupiteľstvo spravidla na štvorročné volebné obdobie do nového ustanovujúceho 
zastupiteľstva v zložení:  
7.1.1. Predseda redakčnej rady  
7.1.2. Delegovaní zástupcovia schválení mestským zastupiteľstvom  
7.1.3. Zodpovední redaktori s hlasom poradným  
7.1.4. Zapisovateľka vymenovaná primátorom mesta s hlasom poradným  

7.2. Redakčná rada môže prizvať na svoje zasadnutie aj jej nečlenov, a to bez finančného 
ohodnotenia.  

7.3. Redakčná rada sa schádza raz za dva týždne, ak sa členovia nedohodnú inak, vždy k 
nasledujúcemu číslu.  

7.4. Rozsah právomocí redakčnej rady je určený Štatútom novín Michalovčan.  
7.5. Redakčná rada sa podieľa na riadení a rozhoduje o základných otázkach novín:  

7.5.1. navrhuje štatút novín  
7.5.2. určuje zásady prípravy novín  
7.5.3. navrhuje rozpočet novín a jeho zmeny  
7.5.4. schvaľuje koncepciu novín  
7.5.5. rozhoduje o obsahu daného čísla  
7.5.6. určuje inzertné poplatky  
7.5.7. redakčná rada uverejňuje stanoviská vládnych, štátnych a verejnoprávnych inštitúcií 

k dôležitému, spoločensky prospešnému návrhu a odporúčaniu ku krízovým 
situáciám a mimoriadnym udalostiam.  

7.6. Redakčná rada pracuje výlučne v zmysle Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a 
agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ako 
kolektívny orgán.  
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7.7. Dvojtýždenník Michalovčan uverejňuje príspevky o činnosti MsZ, MsR, MsÚ, aktuality 
mesta a ostatné príspevky.  
7.8. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážajúci 

príspevok a príspevok resp. údaje, ktoré sú v rozpore s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  

7.9. Redakčná rada rozhoduje o distribúcii novín Michalovčan.  
7.10. Príspevky, ktoré sú identické s materiálom uverejneným v iných regionálnych novinách 

má právo redakcia krátiť, inak upraviť, resp. vôbec neuverejniť. Ak ide o faktografické 
materiály, zváži RR.  

7.11. Členovia redakčnej rady používajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných 
predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti.  

 
8. Predseda redakčnej rady  

 
8.1. Predsedom redakčnej rady je zástupca primátora, poverený primátorom mesta, a jeho 

činnosť začína a končí jeho funkčným obdobím.  
8.1.1. Z poverenia vydavateľa riadi vydávanie jednotlivých čísel novín predseda redakčnej 

rady, ktorý je zároveň aj zodpovedným redaktorom  
8.1.2. Predseda redakčnej rady  

8.1.2.1. zvoláva a vedie zasadnutia redakčnej rady  
8.1.2.2. zastupuje noviny navonok vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu a 
primátorovi  
8.1.2.3. navrhuje mimoriadne odmeny členom redakčnej rady  
8.1.2.4. zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z redakčnej rady  
 

9. Redakcia  
 

9.1. Redakciu tvoria zodpovedný redaktor a redaktor. Redakcia spolupracuje pri vydávaní 
novín s jazykovým korektorom a grafikom. Pri vydávaní novín môže redakcia využiť 
činnosť externých spolupracovníkov, fotografa, príp. ďalších špecialistov.  

9.2. Členom redakcie môže byť ten, kto spĺňa predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme 
a je zamestnancom Mesta Michalovce – Mestského úradu Michalovce.  

9.3. Redakcia zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého vydania, najmä dbá o to, aby 
obsah novín neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a organizácií.  

9.4. Počas neprítomnosti predsedu redakčnej rady pripravuje a vedie rokovanie redakčnej  
rady vedúci Odboru komunikácie marketingu a kultúry.  
9.5. Zodpovedný redaktor  

9.5.1. vykonáva prehľad príspevkovej činnosti  
9.5.2. zabezpečuje a plní úlohy nevyhnutné pre vydanie aktuálneho čísla  
9.5.3. zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta a primerane redakčnej rade  
9.5.4. zúčastňuje sa zasadnutí redakčnej rady a orgánov mesta podľa určenia  

9.6. Zodpovedný redaktor je povinný predložiť stanovisko Mesta, jeho inštitúcií alebo 
organizácií v zodpovedajúcom rozsahu redakčnej rade a táto rozhodne o jeho uverejnení 
v jednom z najbližších vydaní, a to spravidla do jedného mesiaca od vzniku požiadavky.  

9.7. Redaktori plnia úlohy podľa pracovnej náplne, pripravujú podklady pre vydanie  
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aktuálneho čísla, podieľajú sa na korektúre jazykovej a grafickej, zúčastňujú sa zasadnutí 
redakčnej rady s hlasom poradným.  

9.8. Redaktor informuje redakčnú radu o hospodárení novín.  
 

10. Zapisovateľka  
 

10.1. Zapisovateľka je vymenovaná primátorom mesta.  
10.2. Zodpovedá za zápis zo zasadnutia redakčnej rady.  
10.3. Koordinuje spoluprácu redakčnej rady s výkonom činností súvisiacich s vydávaním 

novín.  
10.4. Zvoláva zasadnutie redakčnej rady na základe pokynu predsedu redakčnej rady.  
 

11. Hlasovanie členov redakčnej rady  
 

11.1. Členovia redakčnej rady v sporných prípadoch rozhodujú hlasovaním. Uverejnený je ten 
príspevok, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov prítomných členov RR.  

11.2. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu redakčnej rady.  
11.3. Predseda redakčnej rady ako zodpovedný za obsah novín v súlade s Tlačovým zákonom 
môže hlasovanie redakčnej rady vetovať.  
 

12. Obsahová náplň novín  
 

12.1. V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania 
dvojtýždenník Michalovčan na to, aby jeho prostredníctvom získavali informácie a 
verejne vyjadrovali svoje názory.  

12.2. Hlavnou zásadou, na základe ktorej sa pripravujú a uverejňujú príspevky, je "O 
Michalovciach pre Michalovčanov".  

12.3. Noviny si budú udržiavať spravodajský charakter, v menšej miere budú uverejňovať 
komentáre a stanoviská.  

 
13. Pravidelné rubriky  

 
13.1. V jednotlivých číslach sa spravidla zverejňujú tieto rubriky:  

13.1.1. z činnosti orgánov Mesta – primátora a mestského zastupiteľstva  
13.1.2. z rokovaní mestskej rady a komisií MsZ  
13.1.3. z práce jednotlivých odborov mestského úradu  
13.1.4. z činnosti mestskej polície a organizácií zriadených Mestom Michalovce  
13.1.5. aktuality  
13.1.6. listy, postrehy čitateľov  
13.1.7. kultúrne podujatia, pozvánky  
13.1.8. spoločenská rubrika  
13.1.9. školstvo  
13.1.10. šport  
13.1.11. občianska inzercia  

Redakčná rada môže odsúhlasiť zaradenie nových pravidelne sa opakujúcich rubrík, resp. 
nezverejňovanie už schválených pravidelných rubrík.  



5 
 

13.2. V čase volebnej kampane sú redakčnou radou schválené osobitné podmienky pre 
uverejňovanie príspevkov a vedenie volebnej kampane v zmysle platnej legislatívy.  

13.3. Zodpovednosť poskytovateľa informácií sa riadi Štatútom novín Michalovčan a 
všeobecne záväznými predpismi.  

13.4. Redakčná rada odsúhlasí uverejnenie práva na opravu, práva na odpoveď a práva na 
dodatočné oznámenie v súlade s §7 až §10 Tlačového zákona č. 167/2008 Z.z..  

 
14. Záverečné a prechodné ustanovenia  

 
14.1. Štatút novín Michalovčan nadobúda účinnosť od 1. 3. 2019.  
14.2. Dňom účinnosti tohto štatútu stráca platnosť štatút schválený MsZ dňa 10.12.2015 

uznesením č. 136.  
 
 
 
 
 

 
 
PhDr. Jana Cibereová  
predseda redakčnej rady 


