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ŠTATÚT TLAČOVO-DIGITÁLNEJ RADY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Členovia Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky 
v Slovenskej republike (ZZ AONE) a členovia Tlačovo-digitálnej rady 
Slovenskej republiky prijali tento štatút:

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) je orgánom etickej samoregulácie 
Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (ďalej len „AONE“).

1. TR SR je zriadená ako nezávislý orgán. Svoju činnosť vykonáva TR SR v súlade so stanovami 
AONE. Pri svojom rozhodovaní je TR SR viazaná Etickým kódexom novinára (ďalej len „Kódex“) 
a Rokovacím poriadkom TR SR (ďalej len „Rokovací poriadok“). Pri svojej činnosti TR SR zohľadňuje 
aj relevantnú právnu úpravu, rozhodovaciu prax súdov, vyjadrenia etických a právnych autorít ako 
najlepšiu prax novinárskej činnosti. TR SR nenahrádza orgány zriadené právnymi predpismi za 
účelom ochrany práv dotknutých fyzických osôb a právnických osôb.

2. Mandát člena TR SR je voľný. Člen TR SR pri svojom rozhodovaní nie je viazaný žiadnymi príkazmi, 
a svoj mandát vykonáva nezávisle. Pri svojom rozhodovaní je člen TR SR viazaný výlučne Kódexom, 
princípmi etiky. Člen TR SR pri svojom rozhodovaní zohľadňuje aj relevantnú právnu úpravu, 
rozhodovaciu prax súdov a vyjadrenia etických a právnych autorít. Člen TR SR a v zmysle toho 
hlasuje samostatne podľa svojho svedomia a presvedčenia.

3. TR SR posudzuje sťažnosti fyzických a právnických osôb na porušovanie etických zásad 
novinárskej práce definovaných Kódexom. TR SR rovnako posudzuje sťažnosti na porušenie 
slobody prejavu a práva vyhľadávať a šíriť informácie ako i sťažnosti na obmedzenie prístupu 
novinárov k informáciám.

§ 2
PÔSOBNOSŤ TLAČOVO-DIGITÁLNEJ RADY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Pôsobnosť TR SR sa vzťahuje na:
a) fyzické osoby, ktoré vytvorili produkt žurnalistickej činnosti, ktorý bol šírený v Slovenskej 

republike osobami podľa písm. b) a c),
b) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač 

prostredníctvom ktorej sa v Slovenskej republike majú šíriť alebo šíria produkty žurnalistickej 
činnosti,

c) fyzické osoby a právnické osoby prevádzkujúce webové sídlo (webové stránky), na ktorom 
sú sprístupňované produkty žurnalistickej činnosti fyzických osôb podľa písm. a) určené pre 
šírenie v Slovenskej republike,

d) redakcie periodickej a neperiodickej tlače podľa písm. b) a redakcie webových sídiel (webových 
stránok) podľa písm. c)

2. Pôsobnosť TR SR je daná pri posudzovaní porušenia Kódexu produktom žurnalistickej činnos-
ti v zmysle bodu 1. Produktom žurnalistickej činnosti (ďalej len „Produkt“) sa rozumie zvyčajne 
výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby podľa bodu 1 písm. a) určený primárne na šírenie ideí 
a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobra-
zovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu.
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§ 3
PREDMET ČINNOSTI

1. V súlade s európskym trendom vytvárania a pôsobenia národných orgánov etickej samoregulácie 
TR SR:
a) Podporuje a chráni práva verejnosti na pravdivé, vyvážené, overené a odborne fundované 

informácie.
b) Aktívne spolupôsobí pri formulovaní etických princípov novinárskej práce.
c) Presadzuje znalosti etických princípov novinárskej práce medzi novinármi i verejnosťou.
d) Vydáva rozhodnutia vo veciach spadajúcich do jej právomoci v súlade s týmto štatútom 

a stanovami AONE.

§ 4
ČINNOSŤ TR SR

1. V rozsahu predmetu svojej činnosti TR SR najmä: 
a) Zaujíma stanoviská a rozhoduje o sťažnostiach na porušovanie etických zásad novinárskej práce 

Produktmi. TR SR v rámci svojej činnosti posudzuje a rozhoduje o sťažnostiach smerujúcich 
voči Produktom.

b) Prerokúva a rozhoduje o sťažnostiach na porušovanie slobody prejavu a práva vyhľadávať 
a šíriť informácie ako aj obmedzovanie prístupu novinárov k informáciám, ku ktorému prišlo 
v Slovenskej republike.

c) V prípade potreby je TR SR oprávnená vyjadrovať sa a dávať stanoviská k otázkam novinárskej 
etiky a novinárskej činnosti.

2. Konanie TR SR sa riadi Rokovacím poriadkom, ktorý na návrh TR SR schvaľuje Zbor zástupcov 
AONE (ďalej ZZ AONE).

§ 5 
ZLOŽENIE TR SR

1. TR SR má deväť členov.
2. Členmi TR SR sú najmä: novinári, zástupcovia vydavateľov, občianskej verejnosti a digitálnych médií. 

Právo navrhnúť člena TR SR má každý člen AONE. Členov TR SR menuje a odvoláva Zbor zástupcov 
AONE (ZZ AONE) konsenzom.

3. Funkčné obdobie člena TR SR je šesťročné a plynie odo dňa jeho menovania ZZ AONE.
4. Člen TR SR môže byť vymenovaný opakovane najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
5. TR SR volí spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov.
6. Členstvo v TR SR zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia
b) odstúpením z funkcie písomným oznámením doručeným AONE
c) odvolaním z funkcie
d) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti člena TR SR na právne úkony
e) smrťou člena TR SR
f) zánikom TR SR.

7. ZZ AONE odvolá člena TR SR ak: 
a) prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa Štatútu TR SR,
b) prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti,
c) viac ako šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu
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§ 6 
ZLOŽENIE TR SR

1. Za člena TR SR môže byť menovaná fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 25 rokov, je bezúhonná, 
má plnú spôsobilosť na právne úkony a stotožňuje sa s princípmi Etického kódexu novinára. Za 
bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

2. Členstvo v TR SR je nezlučiteľné s funkciou: 
a) prezidenta Slovenskej republiky,
b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c) člena vlády Slovenskej republiky,
d) štátneho tajomníka,
e) predsedu, vedúceho a riaditeľa ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
f) vedúceho služobného úradu ministerstva a iného ústredného orgánu štátnej správy,
g) predsedu samosprávneho kraja,
h) starostu,
i) prokurátora,
j) sudcu,
k) sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
l) člena správnej rady TASR,
m) člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,
n) člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

3. Člen TR SR nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, 
vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

4. Člen TR SR je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by 
došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným.

§ 6 
ORGANIZÁCIA A HOSPODÁRENIE TR SR

1. Členstvo v TR SR je čestná funkcia.
2. Cestovné náhrady 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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§ 8
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. TR SR pri svojej činnosti spolupracuje s redakciami, vydavateľmi a novinármi na riešení otázok 
novinárskej etiky a pôsobí na nich svojimi odporúčaniami na zlepšenie stavu v tejto oblasti. 
Svoje rozhodnutia a stanoviská zverejňuje TR SR v súlade s Rokovacím poriadkom. Podľa potreby 
spolupracuje aj so štátnymi orgánmi a inštitúciami, ako aj s medzinárodnými organizáciami 
a inštitúciami, ktorých činnosť súvisí s dodržiavaním zásad novinárskej etiky.

2. Štatút TR SR schvaľuje ZZ AONE. Tento štatút je oprávnený meniť ZZ AONE očíslovanými 
dodatkami. Po každej zmene sa zverejní aj úplné znenie tohto štatútu.

3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Zborom zástupcov Asociácie na ochranu 
novinárskej etiky v Slovenskej republike (ZZ AONE).

V Bratislave, dňa 1. marca 2018


