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ŠTATÚT TLAČOVEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.

Tlačová rada Slovenskej republiky (ďalej TR SR) je orgánom etickej samoregulácie Asociácie na
ochranu novinárskej etiky (ďalej AONE).

2.

TR SR posudzuje sťažnosti na porušovanie etických zásad novinárskej práce. Svoju činnosť
vykonáva v súlade so stanovami AONE.

3.

TR SR je nezávislý orgán, ktorý rozhoduje a zaujíma stanoviská len na základe vedomia a svedomia
členov TR SR v súlade s Etickým kódexom novinára, prijatým na 9. sneme Slovenského syndikátu
novinárov (ďalej SSN) v novembri 2010, účinným od 1. januára 2011.

§ 1 - PREDMET ČINNOSTI
V súlade s európskym trendom vytvárania a pôsobenia národných orgánov etickej samoregulácie:
1.

Podporovať a chrániť práva verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie.

2.

Aktívne spolupôsobiť pri formulovaní etických princípov novinárskej práce.

3.

Presadzovať znalosti etických princípov novinárskej práce medzi novinármi i vo verejnosti.

4.

Dohliadať na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v médiách tvorených na Slovensku
a posudzovať sťažnosti na porušovanie týchto zásad.

5.

Dohliadať na dodržiavanie slobody tlače a voľný prístup novinárov k zdrojom informácií.

§ 2 - ČINNOSŤ TR SR
1.

Do pôsobnosti TR SR patrí najmä:
a) zaujímanie stanovísk k porušovaniu etických zásad novinárskej práce vo všetkých médiách na
Slovensku
b) prerokúvanie sťažností na porušovanie slobody tlače a obmedzovanie prístupu novinárov
k informáciám
c) rozhodovanie o výsledku posudzovania sťažností podľa písm. a) a b)
d) sledovanie dodržiavania profesijných povinností novinárov.

2.

TR SR vo svojej činnosti koná podľa Rokovacieho poriadku, ktorý na návrh TR SR schvaľuje Zbor
zástupcov AONE (ďalej ZZ AONE).
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§ 3 - ZLOŽENIE TRSR
1.

TR SR má sedem členov. ZZ AONE má právo zmeniť počet členov TR SR zmenou jej štatútu.

2.

Traja členovia TR SR sú bývalí alebo aktívni novinári, dvaja sú bývalí alebo aktívni vydavatelia
a dvaja zastupujú občiansku verejnosť. Právo navrhovať nominácie majú členovia AONE. Členov
TR SR menuje a odvoláva ZZ AONE na základe vzájomnej dohody.

3.

Funkčné obdobie členov TR SR je šesťročné.

4.

Člen TR SR môže byť vymenovaný opakovane najviac na tri funkčné obdobia.

5.

TR SR volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu.

6.

Kandidátov na členstvo v TR SR delegujú predstavenstvá členov AONE.

7.

Členstvo v TR SR zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením z funkcie (na základe písomného oznámenia predsedovi TR SR),
c) odvolaním z funkcie,
d) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e) úmrtím.

8.

ZZ AONE odvolá člena TR SR ak:
a) prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa Štatútu TR SR,
b) ak závažne poruší zásady novinárskej etiky,
c) ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia
slobody,
d) ak šesť mesiacov a viac nevykonáva svoju funkciu.

§ 4 - ČLENSTVO V TRSR
1.

Za člena TR SR môže byť menovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je spôsobilý na právne
úkony, bezúhonný a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2.

Členstvo v TR SR je nezlučiteľné s funkciou ústavného činiteľa, ministra alebo vedúceho iného
ústredného orgánu štátnej správy a ich námestníkov, s funkciou člena Rady SR pre vysielanie
a retransmisiu, člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a člena správnej rady TASR.

3.

Členovia TR SR nesmú mať funkcie v politických stranách alebo politických hnutiach, ani nesmú
aktívne vystupovať v mene týchto strán a hnutí alebo pôsobiť v ich prospech.

§ 5 - ORGANIZÁCIA A HOSPODÁRENIE TRSR
1.

Členstvo v TR SR je čestná funkcia, za ktorú patrí členom verejné uznanie.

2.

Cestovné náklady členov TR SR sa poskytujú podľa osobitných predpisov.

3.

Organizačno-technickú činnosť TR SR zabezpečuje tajomník resp. sekretariát.

4.

Činnosť TR SR ekonomicky zabezpečuje ZZ AONE.
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ČLÁNOK 2
§ 6 - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

TR SR vo svojej činnosti spolupracuje s redakciami, vydavateľstvami a novinármi pri riešení otázok
novinárskej etiky a pôsobí na nich svojimi odporúčaniami na zlepšenie stavu v tejto oblasti.
V zásade zverejňuje svoje rozhodnutia a stanoviská (podrobnosti upravuje Rokovací poriadok TR
SR). Podľa potreby spolupracuje aj so štátnymi orgánmi a inštitúciami, ako aj s medzinárodnými
organizáciami a inštitúciami, ktorých činnosti súvisí s dodržiavaním zásad novinárskej etiky.

2.

Pôsobnosť TR SR sa vzťahuje aj na novinárov, redakcie a vydavateľstvá, ktoré nie sú členmi
zúčastnených strán.

3.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia ZZ AONE v Slovenskej republike a členov
TR SR.

V Bratislave, dňa 23. marca 2016
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