
SMERNICA č. 1/2019
o vydávaní a tvorbe Novobanských novín

v
CL 1 Poslanie a postavenie Novobanských novín

1. Táto smernica upravuje postavenie, spoločenské poslanie a organizačné zásady 
vydávania periodickej tlače - „Novobanské noviny“.

2. Novobanské noviny sú mesačníkom komunálneho spravodajstva mesta Nová Baňa, 
jeho orgánov, mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Nová Baňa a škôl na území mesta Nová Baňa, vydávané 
spravidla do 14. dňa v mesiaci.

3. Spoločenské poslanie Novobanských novín spočíva v rozširovaní informácií 
obyvateľom mesta Nová Baňa o politickom, spoločenskom, kultúrnom, športovom 
a ostatnom dianí v meste.

4. Postavenie, práva a povinnosti a zodpovednosť vydavateľa upravujú príslušné 
ustanovenia: Tlačový zákon 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve, Ústava SR 460/1992 Zb., Autorský zákon 618/2003 Z. z., Občiansky 
zákonník č. 40/1964 Zb., Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. 
z., Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a nariadenie EÚ GDPR.

v
Cl. 2 Vydavateľ, registrácia, financovanie novín a náklad

1. Vydavateľom je mesto Nová Baňa, so sídlom Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, 
zastúpené primátorom mesta.

2. Periodická tlač mesta Nová Baňa je registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej 
republiky pod evidenčným číslom EV 3384/09 a v Národnej agentúre pod 
medzinárodným štandardným číslom ISSN: 1338-7928.

3. Výdavky na tvorbu, tlač a distribúciu novín sú hradené z nákladov Informačného 
centra, t. j. z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa.

4. Náklad: 1 000 ks, v mimoriadnych situáciách je pohyblivý.
5. Predchádzajúce číslo Novobanských novín na webovej stránke mesta sa zverejní v deň 

vydania nového čísla Novobanských novín s tým, že platená inzercia, poďakovania, 
blahoželania a spomienky sa v elektronickej forme nezverejnia.

ČI. 3 Tematické zameranie a obsah novín

1. Príspevky, ktoré reagujú na aktuálnu tému, napr. pamätné dni a výročia v meste, 
jubileá významných osobností, ktoré svoj život a činnosť spájali s mestom Nová Baňa, 
úvahy a zamyslenia k spoločenským javom a pod.,

2. články o činnosti orgánov mesta, informácie z činnosti mestského úradu a mestských 
zastupiteľstiev, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Nová Baňa, škôl 
a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Baňa, ale aj ďalších škôl 
so sídlom v Novej Bani.,



3. uverejňovanie materiálov, ktoré majú charakter Všeobecne záväzného nariadenia, 
predpisov, vnútorných právnych noriem mesta, zásad hospodárenia, rozpočty a pod.,

4. z činnosti občianskych združení, občianskych spolkov, klubov, nadácií, ktoré pôsobia 
na území mesta Nová Baňa.

5. oznamy a informácie orgánov samosprávy a ostatných orgánov štátnej správy 
smerované k občanom mesta Nová Baňa,

6. názory, stanoviská a podnety občanov ku komunálnym otázkam v meste Nová Baňa, 
a to najmä k:
• životnému prostrediu a verejnému poriadku,
• obchodu a službám,
• činnosti úradu, inštitúcií, rozpočtových a príspevkových organizácií,
• kultúrnemu a spoločenskému životu,
• športovému dianiu,
• bytovej politike,
• zdravotníckemu zabezpečeniu a zdravotníctvu celkom,
• ostatným komunálnym otázkam,

7. kultúra - oznam o konaní a zhodnotenie kultúrnych podujatí v meste, komentáre ku 
kvalite, výsledkom a iným činnostiam v otázkach kultúry organizovaných pre 
verejnosť,

8. šport - výsledky športových súťaží, klubov a športovcov mesta Nová Baňa, ich 
činnosť, program športových podujatí klubov a akcií na príslušný mesiac,

9. platená reklama a inzercia, reklamné články, oznamy podnikateľov a informácie 
podnikateľov pre širokú verejnosť, vkladané letáky, spomienky, poďakovania, 
blahoželania a politické kampane a oznamy politických subjektov o čase, mieste 
konania politického alebo iného podujatia ktoré sú spoplatnené v zmysle Smernice 
2/2013 o poplatkoch za odplatné služby poskytované pracovníkmi Mestského úradu 
Nová Baňa.

10. V prípade, že materiál alebo príspevok podľa obsahu nie je možné jednoznačne 
zaradiť do príslušného okruhu, rozhodne o jeho zaradení redakčná rada.

11. Termín redakčnej uzávierky príspevkov je 25. deň predchádzajúceho mesiaca.

ČI. 4 Redakčná rada

1. Redakčná rada je minimálne 3 členná.
2. Členov redakčnej rady menuje primátor mesta a členstvo je podmienené súhlasom 

navrhovaného člena.
3. Redakčná rada je poradným orgánom vedúceho redaktora.
4. Redakčná rada rozhoduje o obsahu čísla, pripomienkuje a schvaľuje koncepciu 

a obsah každého vydania, spolupracujú pri zostavovaní obsahovej náplne a navrhujú 
témy na spracovanie, príp. samostatne spracovávajú a prispievajú do obsahu novín.

5. Redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci či 
urážajúci príspevok.

6. Členovia redakčnej rady pracujú bez nároku na honorár na základe dobrovoľnosti.



ČI. 5 Vedúci redaktor

1. Činnosť redakcie riadi vedúci redaktor, ktorý je zamestnanec Mestského úradu.
2. Zabezpečuje vydávanie novín, spracovanie a prepisovanie článkov, ich grafické 

spracovanie spolu s informatikom Mestského úradu.
3. Zodpovedá:

• zodpovedá vydavateľovi za obsah jednotlivého vydania, za rozloženie 
a usporiadanie jednotlivých článkov, dbá pritom najmä o to, aby obsah bol v 
súlade s Tlačovým zákonom v znení neskorších právnych predpisov a s platnou 
legislatívou SR

• za overenie zverejnených informácií na základe komunikácie s prispievateľmi
• za pravidelné vychádzanie novín podľa schválenej periodicity, formy a nákladu
• za dodržanie redakčnej uzávierky
• distribúciu novín (predplatitelia, predajné miesta v súlade s aktuálnymi 

komisionálnymi zmluvami)
4. Zvoláva a vedie zasadnutie redakčnej rady a zo zasadnutia zostavuje stručnú 

zápisnicu.
5. Zastupuje noviny navonok vo vzťahu k vydavateľovi, k mestu Nová Baňa, 

zastúpeným primátorom mesta a k občanom.
v
Cl. 6 Záverečné ustanovenia a prechodné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda účinnosť podpísaním primátora mesta Nová Baňa.

V Novej Bani, dňa 23.01.2019
SI MESTO <7
ľ / N ) NOVÁ BAŇA Mgr- MVDr. Bránislav Jaďud,

primátor mesta-1-


