
ETICKÝ  KÓDEX 
vydavateľa a redakčnej rady Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap 

 

 

I. Základné údaje 

Etický kódex redakčnej rady a Mesta Fiľakovo ako vydavateľa dvojjazyčných mestských novín 

Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap má za cieľ stanoviť základné zásady, ktorými sa riadia tvorcovia 

mestských novín. Vydávanie mestských novín sa riadi nasledujúcimi zákonmi a právnymi 

predpismi: Ústava SR; Tlačový zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve  

- platný od 1. júna 2008; Autorský zákon č. 618/2003; Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o 

slobode informácií, Občiansky zákonník, Trestný zákon, Zákon o obecnom zriadení. 

 

Ústavné práva vydavateľa Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap 

Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 zaručuje:  

1) slobodu prejavu a právo na informácie  

2) právo každému vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným 

spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na 

hranice štátu 

3) že cenzúra je zakázaná 

4) že slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o 

opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť 

štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti 

5) orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej 

činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanovuje zákon. 

 

II. Všeobecné ustanovenia 

Vlastnícke vzťahy 

Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap sú dvojjazyčné mestské noviny, ktorých vlastníkom a 

vydavateľom je Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO.: 00316075 (v súlade s § 6 

ods. 3 zákona č. 167/2008), sú registrované v zozname periodickej tlač Ministerstva kultúry SR pod 

číslom EV 3379/09.  

 

Zodpovednosť za obsah  

Podľa zákona č. 167/2008 § 5, ods.1 za obsah zodpovedá vydavateľ. Podľa § 6 ods.1 sú mestské 

noviny Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap (ďalej len FZ-FH) povinné bezodkladne zverejniť 

oznámenia v naliehavom verejnom záujme v aktuálnom alebo najbližšom vydaní.  

 

Podmienky uverejnenia opravy 

FZ-FH sú povinné uverejniť opravu, ak uverejnili príspevok, ktorý obsahuje nepravdivé skutkové 

tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť (§ 7 ods.1). Táto osoba má právo 

žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Žiadosť sa musí doručiť 

vydavateľovi (Mesto Fiľakovo) do 30 dní odo dňa vydania tlače, ktorá obsahuje nepravdivé 

skutkové tvrdenie, inak právo na opravu zaniká. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí byť 

žiadateľom podpísaná. Musí obsahovať písomný návrh znenia opravy. Vydavateľ FZ-FH je 

povinný opravu uverejniť v najbližšom vydaní FZ-FH odo dňa doručenia žiadosti s označením 

„Oprava“ na rovnakom mieste a rovnakým písmom, ako bolo uverejnené nepravdivé skutkové 



tvrdenie. Vydavateľ nemusí uverejniť opravu v prípadoch, keď žiadosť o uverejnenie opravy nemá 

všetky náležitosti, keď môže dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia alebo ak uverejnil opravu z 

vlastného podnetu (§ 7 ods.6). Vydavateľ FZ-FH rešpektuje právo na odpoveď v zmysle § 8 zákona 

č. 167/2008 a právo na dodatočné oznámenie (§ 8). 

 

III. Redakčná rada 

Za prípravu jednotlivých čísel FZ-FH je na základe štatútu novín zodpovedný šéfredaktor a 

členovia redakčnej rady, ktorí pôsobia ako kolektívny orgán. 

 

IV. Postavenie vydavateľa, šéfredaktora a členov redakčnej rady 

Šéfredaktor FZ-FH zodpovedá vydavateľovi (Mesto Fiľakovo) za dodržiavanie platných zákonov, 

ktorými sa riadi vydávanie mestských novín. Redakčná rada musí rešpektovať všeobecne platné 

etické a právne normy. Pretože podľa zákona za obsah príspevkov zodpovedá vydavateľ, tak 

vydavateľ a redakčná rada si vyhradzujú právo neuverejniť príspevky, ktoré odporujú dobrým 

mravom a odporujú všeobecne platným etickým a právnym normám. FZ-FH sú mestské noviny, 

ktoré umožňujú na svojich stránkach vyjadriť svoje názory všetkým občanom, ale nie sú priestorom 

na riešenie  osobných sporov medzi občanmi, inštitúciami, vedením obce, predstaviteľmi 

politických strán alebo štátu. Ich poslaním je informovať občanov o uzneseniach mestského 

zastupiteľstva, o práci primátora a poslancov, o činnosti samosprávy, rozpočtových a 

príspevkových organizácií. Mestské noviny FZ-FH dávajú priestor na zviditeľnenie spoločenským 

organizáciám, záujmovým združeniam, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v meste. FZ-

FH uverejňujú všetky aktuálne udalosti v meste, pozvánky na kultúrne podujatia, reportáže z nich, 

informácie o športovom dianí v meste, o činnosti predškolských a školských zariadení a pod. 

Uverejňuje tiež články o plánoch vedenia mesta a projektoch, do ktorých sa mesto plánuje zapojiť, 

aby boli obyvatelia mesta vopred informovaní o krokoch ich zástupcov a vedeli prípadne včas 

reagovať. Ďalšie podrobnosti stanovuje štatút novín. 

 

Práva a povinnosti členov redakčnej rady  

Členovia redakčnej rady na čele so šéfredaktorom, ako predsedom redakčnej rady, sa podieľajú na 

príprave a konečnej podobe FZ-FH, každý podľa svojich možností a schopností, zakaždým však 

objektívne a nestranne. Členovia redakčnej rady vyhlasujú, že za žiadnych okolností nepodľahnú 

prípadným politickým či iným vonkajším tlakom a pri tvorbe obsahu novín si zachovajú svoju 

objektivitu. Každý člen redakčnej rady je povinný riadne a svedomite pracovať na dohodnutých 

úlohách, ktoré si stanovili na zasadnutiach rady. Bližšie určuje práva a povinnosti redakčnej rady 

štatút novín. 

 

V. Inzercia 

Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap ako mestské noviny uverejňujú inzeráty za poplatok. Cenník 

inzercie schvaľuje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu redakčnej rady. Inzerent si inzerciu 

objednáva vyplnením objednávkového formulára, ktorý mu poskytne poverená osoba z redakčnej 

rady alebo ho nájde v Klientskom centre MsÚ či na stránke www.filakovo.sk. V rámci princípov 

zachovania neutrality novín, nie je možné v mestských novinách FZ-FH uverejňovať politicky 

zameranú inzerciu. 

 

VI. Záverečné ustanovenie 

Vydavateľ, šéfredaktor a členovia redakčnej rady sa riadia všeobecne platnými právnymi a etickými 

http://www.filakovo.sk/


normami platnými v samospráve a normami pre vydávanie periodík a dodržujú všetky podmienky 

ustanovené v tomto etickom kódexe. 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s obsahom Etického kódexu Fiľakovských 

zvestí – Füleki Hírlap a princípy stanovené v ňom budem dodržiavať. 
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