Smernica primátorky mesta č. 1/2020,
ktorou sa upravuje vydávanie mestských novín Handlovský hlas
Čl. 1.
Názov a registrácia novín
1.1 Oficiálny názov periodika: Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová (ďalej noviny)
1.2 Noviny sú registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271.1.3 Vlastníkom a
vydavateľom periodika k 1.5.2019 je mesto Handlová.
Čl. 2.
Vydavateľ
2.1 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 318 8094, DIČ: 20221162660.
Čl. 3.
Periodicita, rozsah, náklad, cena a distribúcia
3.1 Periodicita: Spravidla 24 vydaní v ročne.
3.2 Rozsah bežného čísla je 8 strán formátu 298 mm x 390 mm. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah
vydania upravený.
3.4 Náklad bežného čísla je 6700 výtlačkov, čo zodpovedá priemernému počtu domácností v meste Handlová a
prímestských častiach Nová Lehota a Morovno. V odôvodnených prípadoch a v prípade uzavretia dohody o
verejnom distribučnom mieste, môže byť náklad upravený.
3.5 Noviny Handlovský hlas sú nepredajné a sú distribuované do domácností v meste Handlová a prímestských
častiach Nová Lehota a Morovno.
3.6. Ďalšie distribučné miesta, ktoré sú verejne prístupné, sú predmetom dohody štatutára vydavateľa a subjektu
poskytujúceho distribučné miesto
Čl. 4.
Povinnosti vydavateľa
4.1 V súlade so zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len tlačový zákon) 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, evidenčné číslo periodickej tlače, cenu výtlačku periodickej tlače,
medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené.
4.2. Podľa § 3 zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov je vydavateľ povinný bezplatne a na
svoje trovy odovzdať do troch dní od začatia rozširovania povinné výtlačky. Noviny sa ako povinné výtlačky
zasielajú v zmysle Zákona NR SR 212/1997 Z.Z. týmto subjektom: Slovenská národná knižnica, Univerzitná
knižnica, Ústredná knižnica SAV Bratislava, Krajská štátna knižnica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici,
Ministerstvo kultúry SR, Sekcia médií a audiovízie, Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne – Bojnice.
Mesto naviac zasiela výtlačky do mestskej knižnice a regionálnych knižníc: Verejná knižnica M. Rešetku (TSK),
Hornonitrianska knižnica Prievidza (TSK), Mestská knižnica Handlová.
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4.3 Prípadné zmeny pri vydávaní periodika hlási vydavateľ Ministerstvu kultúry v súlade s Tlačovým zákonom.
4.4 Vydavateľ je povinný zabezpečiť, aby noviny neobsahovali informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami
volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov územnej samosprávy, voľbou prezidenta SR,
voľbami do európskeho parlamentu ako aj pravidlami kampane pred referendom.
Čl. 5.
Financovanie a odmeňovanie
5.1 Vydávanie novín je hradené z rozpočtu mesta Handlová.
5.2 Príjmy z inzercie sú príjmami mesta Handlová.
5.3 Príspevky nie sú honorované.
Čl. 6.
Redakcia
6.1 Zodpovednou osobou je štatutárny zástupca vydavateľa, ktorý menuje šéfredaktora, zodpovedného redaktora
a v prípade potreby aj ďalších redaktorov, ktorí sú spravidla zamestnancami mesta Handlová.
6.2 Šéfredaktor plánuje témy, organizuje prácu v redakcii a zodpovedá za obsah titulu.
6.3 Zodpovedný redaktor komplexne zabezpečuje obsahovú náplň periodika, jeho jazykovú úroveň a grafické
spracovanie. Zodpovedá za dodržiavanie termínov prípravy a výroby novín.
6.4 Redaktor aktívne vyhľadáva a spracúva aktuálne samosprávne a celospoločenské témy s dosahom na
miestnu samosprávu, chráni osoby, ktoré mu poskytli informáciu na uverejnenie tým, že zachováva mlčanlivosť
o ich menách a neuverejňuje informácie od anonymov. Redaktor sa vo svojej práci riadi pokynmi šéfredaktora
a zastupuje ho v jeho neprítomnosti, alebo keď je poverený zastupovaním. Redaktor sa riadi platnými právnymi
predpismi.
6.5 Členovia redakcie sa pri práci riadia Etickým kódexom novinára Asociácie na ochranu novinárskej etiky
v Slovenskej republike, v platnom znení.
6.6. Termíny redakčnej uzávierky príspevkov sú spravidla vždy v druhý a predposledný utorok v mesiaci.
Čl. 7.
Obsahová náplň novín a inzercia
7.1 Typologicky patria noviny Handlovský hlas medzi lokálne, univerzálne dvojtýždenníky pre širokú verejnosť.
7.2 Účelom periodika je zachytávať realitu zo všetkých oblastí života a zabezpečovať informovanosť pre
obyvateľov mesta Handlová a mikroregiónu.
7.3 Uverejňovanie drobnej občianskej inzercie, špecifikovanej v cenníku, je bezplatné.
7.4 Noviny môžu uverejňovať aj inzerciu vo forme článku. Tá však musí byť označená inzertnou značkou a
graficky odlíšená od riadneho obsahu periodika. Inzercia vo forme článku je spoplatňovaná podľa cenníka plošnej
inzercie.
7.5 Články, ktoré zjavne propagujú činnosť konkrétneho verejného funkcionára mimo rámec priameho výkonu
verejnej funkcie, sú považované za inzertné články a uverejňujú sa ako platená inzercia.
7.6 Inzercia musí spĺňať ustanovenia zákona 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
inak nie je možné ju uverejniť.
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7.7 Cenník inzercie tvorí Prílohu smernice č.1.
7.8 O zľavách z cenníkových cien alebo neuverejnení inzercie rozhoduje štatutárny zástupca vydavateľa.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie
8.1 Túto smernicu schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 27.2.2020 uznesením č. 448.
8.2 Táto smernica vychádza z ustanovení Tlačového zákona a nadobúda účinnosť dňom 5.3.2020.

V Handlovej dňa 5.3.2020

Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
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