Obec ALEKŠINCE

Štatút Redakčnej rady
Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky

Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince schválené dňa 20.02.2015 uznesením č.
42/2015

Štatút Redakčnej rady
Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
§1
Úvodné ustanovenia
1. Redakčná rada periodickej tlače Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky obce
Alekšince (ďalej len „redakčná rada“) je zriadená na základe Štatútu Alekšinských novín.
2. Štatút redakčnej rady vymedzuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie rady, práva a
povinnosti členov rady.
§2
Úlohy a pôsobnosť rady
1. Redakčná rada je poradným orgánom vydavateľa a vykonáva koncepčnú a kontrolnú
činnosť Alekšinských novín, obecnej internetovej stránky a všetkých publikácií, ktoré budú
vydávané vydavateľom.
2. Redakčná rada zodpovedá aj za obsahovú stránku obecnej internetovej stránky jej
prepojenia na sociálne siete a podieľa sa na ich aktualizácií.
3. Redakčná rada prerokováva a posudzuje otázky spojené s obsahovou stránkou
Alekšinských novín predovšetkým s ohľadom na:
- aktuálnosť podávaných informácií
- úroveň a rozsah príspevkov
- prezentáciu obce
- poskytovanie informácií občanom.
§3
Redakčná rada a jej zloženie
1. Redakčná rada má nepárny počet členov, musí byť zložená minimálne z 5 členov a jej
členov schvaľuje a odvoláva na návrh starostu obce alebo poslanca Obecné zastupiteľstvo
v Alekšinciach. Členstvo v redakčnej rade je dobrovoľné.
2. Redakčná rada musí rešpektovať všeobecne platné etické a právne normy.
3. Šéfredaktora, zástupcu šéfredaktora si spomedzi seba zvolia členovia redakčnej rady.
4. Správcu obsahovej štruktúry webového sídla volia členovia redakčnej rady. Môže, ale
nemusí to byť člen redakčnej rady.
5. Členstvo v redakčnej rade zaniká odvolaním Obecným zastupiteľstvom obce Alekšince,
alebo vzdaním sa členstva v redakčnej rade.
6. Okrem členov redakčnej rady sa rokovania rady môžu zúčastniť aj ďalší prizvaní
zamestnanci obce a občania. Prizvaní nemajú právo hlasovať, majú možnosť predložiť
návrhy, resp. zaujať k stanovisko k prerokovávaným problémom.
7. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
8. Starosta obce nie je členom redakčnej rady, ale môže sa zúčastňovať jej zasadnutí.
9. Za činnosť v redakčnej rade prináleží šéfredaktorovi, zástupcovi šéfredaktora a jej členom
odmena podľa prílohy č.1 k tomuto štatútu.

§4
Práva a povinnosti členov rady
1. Redakčnú radu zvoláva šéfredaktor podľa potreby, najneskôr 3 dni pred jej zasadnutím,
vždy však pred vydaním ďalšieho čísla Alekšinských novín.
2. Členovia redakčnej rady sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí a aktívne sa podieľať na jej
činnosti.
3. Členovia redakčnej rady zbierajú príspevky a pripomienky, ktoré predkladajú redakčnej
rade na posúdenie. Členovia rady medzi jednotlivými uzávierkami novín aktívne komunikujú
s dopisovateľmi a vyhľadávajú vhodné príspevky.
4. Činnosť redakčnej rady:
a) navrhuje aktuálne témy vhodné na spracovanie v jednotlivých číslach novín,
b) prijíma príspevky a žiadosti o uverejnenie od občanov obce,
c) aktívne sa podieľa na spracovaní časopisu (kontaktovanie autorov, podklady, vlastná
publikačná činnosť),
d) hodnotí jednotlivé čísla z hľadiska ich obsahovej a grafickej úrovne,
e) navrhujú novú štruktúru obecnej internetovej stránky, kontroluje jej obsah, grafiku a
funkčnosť.
5. Postavenie a úlohy redaktora novín:
a) zodpovedá za svoju činnosť vydavateľovi a redakčnej rade,
b) riadi sa platnými právnymi predpismi,
c) zabezpečuje vydávanie novín a ich náplň po prejednaní v redakčnej rade,
d) tvorí v spolupráci s redakčnou radou plán nasledujúceho čísla,
e) zodpovedá, aby obsahom novín neboli porušené záujmy štátu a občanov,
f) zabezpečuje pravidelné vydávanie novín a ich odbyt podľa schválenej periodicity, rozsahu
a nákladu.
§5
Zasadanie rady
1. Činnosť redakčnej rady zabezpečuje a riadi šéfredaktor, pripravuje podklady na zasadnutia
redakčnej rady, rozosiela pozvánky, zabezpečuje zápis z rokovania spolu s prezenčnou
listinou.
2. Rokovanie redakčnej rady v neprítomnosti šéfredaktora vedie zástupca šéfredaktora.
3. Zápis z rokovania sa vyhotovuje v tlačenej forme a zakladá sa. Členom rady sa odovzdá
v písomnej alebo elektronickej podobe.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Štatút rady je záväzný pre všetkých členov rady.
2. Tento štatút bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Alekšince č. 42/2015
dňa 20.2.2015 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
V Alekšinciach 20.2.2015
Radoslav Ťapušík
starosta obce

Príloha č. 1 k Štatútu redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky
1. Odmeňovanie členov redakčnej rady Alekšinských novín je nasledovné :
a) šéfredaktora redakčnej rady za 1 vydanie Alekšinských novín: 30,- €,
b) zástupca šéfredaktora a člena redakčnej rady za 1 vydanie Alekšinských novín: 25,- €,
d) odmeny budú vyplácané ročne bezhotovostným spôsobom,
2. Technická príprava Alekšinských novín bude odmenená na základe Dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle ust. § 223 až § 228a Zákonníka práce,
podľa náročnosti tvorby a rozsahu jednotlivého vydania novín na základe návrhu
šéfredaktora.

