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Stanovy občianskeho združenia
Asociácia na ochranu novinárskej etiky
v Slovenskej republike
I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (ďalej len „Združenie“) je nepolitické,
dobrovoľné a nezávislé združenie právnických osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
Združenie vzniklo 2. októbra 2001 z vôle zakladateľov: Slovenského syndikátu novinárov (ďalej
len „SSN“) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska, ktoré bolo dňa 15. apríla 2013
premenované na: Asociácia vydavateľov tlače (ďalej len „AVT“), podpísaním zakladateľskej
Zmluvy o súčinnosti. Dňa 17. februára 2017 sa členom Združenia stalo IAB Slovakia (ďalej len
„IAB“).
2. Sídlom Združenia je: Dom novinárov, Župné nám. 7, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská
republika.
3. Názov Združenia je: Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.
4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva
a povinnosti.
5. Cieľ činnosti Združenia:
a) podporovať a chrániť práva verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie
s dôrazom na ochranu základných ľudských práv – slobody prejavu a práva na informácie,
b) aktívne spolupôsobiť pri formulovaní etických princípov novinárskej práce a podporovať dobré
medziľudské vzťahy v oblasti žurnalistiky,
c) presadzovať znalosti etických princípov novinárskej práce medzi novinármi i vo verejnosti
aj formou realizácie výskumov, poradenstva a vzdelávania novinárov, kvalifikovaným
informovaním verejnosti a osvetovým pôsobením,
d) dohliadať na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v printových a digitálnych médiách
tvorených na Slovensku a posudzovať sťažnosť na porušovanie týchto zásad,
e) dohliadať na dodržiavanie slobody tlače a voľný prístup novinárov k zdrojom informácií,
f) rozvíjať kontakty so zahraničnými organizáciami v oblasti novinárskej etiky,
g) spolupracovať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a s organizáciami s podobným
poslaním a cieľmi, pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
6. Združenie plní svoje úlohy prostredníctvom svojich orgánov, členov a pomocou zainteresovaných
priaznivcov a inštitúcií.
7. Členstvom v Združení nie je vylúčené členstvo v iných združeniach.
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II.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1. Členstvo vzniká kladným rozhodnutím Zboru zástupcov Združenia o prijatí žiadateľa za člena
Združenia, prijatým jednomyseľne všetkými členmi Zboru zástupcov (100 % všetkých hlasov
členov Zboru Zástupcov), na základe jeho písomnej žiadosti o prijatie za člena a zaplatením
ročného členského poplatku a za predpokladu, že žiadateľ spĺňa podmienku podľa ods. 2 tohto
článku stanov Združenia. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou členstva v Združení je pristúpenie
k Etickému kódexu novinára a písomný súhlas so stanovami Združenia.
2. Členom Združenia môže byť právnická osoba združujúca subjekty novinárskej, vydavateľskej
oblasti a z oblasti digitálnych médií pôsobiaca na Slovensku, konajúca prostredníctvom svojho
štatutárneho orgánu.
3. Členovia Združenia sú povinní najmä:
a) Všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov Združenia,
b) aktívne podporovať činnosť Združenia v rámci vlastnej pôsobnosti,
c) pri výkone činností v rámci Združenia dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy,
d) riadne a včas platiť členské príspevky a podieľať sa na výdavkoch spojených s predmetom
činnosti Združenia, v rozsahu stanovenom rozhodnutím Zboru zástupcov a priebežne
zabezpečovať potrebné finančné prostriedky v rámci svojho rozpočtu,
e) dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy a rozhodnutia Združenia.
4. Členovia Združenia majú právo najmä:
a) plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti Združenia,
b) zúčastňovať sa na zasadnutí Zboru zástupcov prostredníctvom nimi menovaných zástupcov
v súlade s týmito stanovami,
c) byť informovaní o zámeroch a aktivitách Združenia a jeho orgánu etickej samoregulácie
Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky,
d) kontrolovať hospodárenie Združenia.
5. Členstvo v Združení zaniká:
a) zánikom člena Združenia bez právneho nástupcu,
b) oznámením člena o vzdaní sa členstva v Združení doručeným Združeniu,
c) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselný trestný čin,
d) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o odsúdení člena za trestný čin, ktorého sa dopustil pri
vykonávaní činnosti v Združení,
e) zrušením členstva člena rozhodnutím Zboru zástupcov.
6. O výške a spôsobe platenia členských príspevkov rozhoduje Zbor zástupcov.
7. V prípade zániku členstva nemá člen nárok na vrátenie členského príspevku, ktorý vložil pri
vstupe do Združenia, ďalších členských príspevkov, ani iného vkladu vo forme hnuteľného
a nehnuteľného majetku.
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III.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
1. Orgánmi Združenia sú:
a) Zbor zástupcov,
b) Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky,
c) Predseda Zboru zástupcov,
2. Funkcie v orgánoch Združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena
a náhrada hotových výdavkov.

IV.
ZBOR ZÁSTUPCOV
1. Zbor zástupcov je najvyšším orgánom Združenia. Zbor zástupcov sa schádza podľa potreby.
Zbor zástupcov zvoláva Predseda Zboru zástupcov alebo ním poverená osoba najmenej raz za
kalendárny rok. Rokovania Zboru zástupcov vedie Predseda Zboru zástupcov, v jeho neprítomnosti
Podpredseda Zboru zástupcov. Ak o to požiada najmenej polovica členov Zboru zástupcov,
Predseda Zboru zástupcov je povinný zvolať Zbor zástupcov do 1 mesiaca odo dňa doručenia
žiadosti.
2. Na rokovaniach Zboru zástupcov sa zúčastňujú dvaja zástupcovia každého člena Združenia –
členovia Zboru zástupcov, ktorí môžu byť zastúpení na základe nimi udelenej písomnej plnej
moci splnomocnencom, pričom každý člen Zboru zástupcov má pri rozhodovaní 1 hlas.
3. Zbor zástupcov má 6 členov, z ktorých troch menuje a odvoláva každý člen Združenia písomným
oznámením doručeným Združeniu s účinkami ku dňu jeho doručenia.
4. Zbor zástupcov je uznášaniaschopný, ak bol riadne a včas zvolaný a ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jeho členov. Zbor zástupcov je zvolaný riadne a včas, ak bola pozvánka naň
riadnym členom Združenia odoslaná aspoň tri týždne pred rokovaním Zboru zástupcov. Zbor
zástupcov prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov.
Zbor zástupcov môže rozhodovať aj „per rollam“, takéto rozhodnutie sa riadi rovnakými pravidlami
ako bežné hlasovanie, t.j. rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
Predseda Zboru zástupcov zašle v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia Zboru zástupcov
všetkým členom Zboru zástupcov na e-mailové adresy, ktoré mu na tento účel písomne oznámili,
spolu s uvedením lehoty, v ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh a ktorá nesmie byť
kratšia ako 48 (štyridsaťosem) hodín. Člen Zboru zástupcov hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú
určí Predseda Zboru zástupcov, pričom okrem výslovného súhlasu musí jeho hlasovanie obsahovať
aj presné znenie schvaľovaného návrhu rozhodnutia. V prípade, že sa člen Zboru zástupcov nevyjadrí
v stanovenej lehote, má sa za to, že sa zdržal hlasovania. Predseda Zboru zástupcov je povinný
výsledky hlasovania „per rollam“ v elektronickej podobe oznámiť všetkým členom Zboru zástupcov
najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín od uplynutia lehoty na hlasovanie a je povinný písomne
zdokumentovať výsledky každého hlasovania.
5. Zbor zástupcov rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
• schvaľuje Štatút a Rokovací poriadok Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky, ich zmeny
a doplnky,
• schvaľuje prijatie nových členov Združenia,
• volí a odvoláva členov Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky,
• schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť Združenia,
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• schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch Združenia,
• schvaľuje ročný rozpočet a ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia Združenia,
• schvaľuje vstup Združenia do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných
organizácií,
• rozhoduje o dobrovoľnom zániku Združenia,
• rozhoduje o akýchkoľvek ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

V.
TLAČOVO-DIGITÁLNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky je orgán samoregulácie. Združenie prostredníctvom
Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky v súlade s európskym trendom vytvárania národných
orgánov etickej samoregulácie, dohliada na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce,
pričom Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky posudzuje sťažnosti fyzických a právnických
osôb na porušovanie týchto zásad.
2. Kreovanie Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky upravuje Štatút Tlačovo-digitálnej rady
Slovenskej republiky, ktorý schvaľuje Zbor zástupcov.
3. Rokovanie Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky upravuje Rokovací poriadok, ktorý
schvaľuje Zbor zástupcov.
4. Organizačno-technickú činnosť Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky zabezpečuje
tajomník, alebo osoba poverená predsedom Zboru zástupcov.

VI.
PREDSEDA ZBORU ZÁSTUPCOV
1. Predseda Zboru zástupcov je štatutárnym orgánom Združenia, ktorý ho navonok zastupuje
v právnych vzťahoch a riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ
nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti Zboru zástupcov.
2. Predsedu Zboru zástupcov volí zo svojho stredu Zbor zástupcov na funkčné obdobie v trvaní
troch rokov. Zbor zástupcov ďalej volí zo svojho stredu Podpredsedu Zboru zástupcov, ktorý
zastupuje Predsedu Zboru zástupcov v čase jeho neprítomnosti. Jeho funkčné obdobie je tiež
trojročné.
3. Predseda Zboru zástupcov:
a) zvoláva Zbor zástupcov,
b) riadi činnosť Združenia v období medzi rokovaniami Zboru zástupcov,
c) zabezpečuje komunikáciu medzi Zborom zástupcov a Tlačovo-digitálnou radou Slovenskej
republiky,
d) spravuje majetok Združenia,
e) informuje členov a Zbor zástupcov o činnosti Združenia,
f) rieši aktuálne problémy činnosti Združenia,
g) pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet Združenia,
h) predkladá Zboru zástupcov správu o činnosti a správu o hospodárení Združenia za obdobie od
posledného zasadnutia Zboru zástupcov,
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i)		 chráni záujmy Združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám
a inštitúciám,
j) vykonáva ďalšiu činnosť, ak nepatrí iným orgánom Združenia.

4. Predseda Zboru zástupcov zastupuje Združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach.

VII.
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

1. Hospodárenie Združenia sa realizuje z:
a) členských príspevkov a iných príspevkov členov Združenia,
b) dotácií, grantov a inej finančnej podpory,
c) darov fyzických osôb a sponzorov,
d) poukázaných podielov zaplatenej danej z príjmov,
e) hmotného majetku Združenia,
f) prostriedkov získaných pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti Združenia,
g) príjmov z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku
Združenia.
2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva Združenia zodpovedá Predseda Zboru zástupcov.
3. Združenie môže mať vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečovanie vlastnej činnosti.
4. Majetok je vlastníctvom Združenia ako celku. Všetky finančné prostriedky, tak aj hmotné
a nehmotné aktíva, ktoré Združenie získalo, sú jeho majetkom.

VIII.
ZÁNIK ZDRUŽENIA
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení,
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
Pri zániku Združenia sa vykoná likvidácia. Do funkcie likvidátora vymenuje Zbor zástupcov Predsedu
Zboru zástupcov alebo Podpredsedu Zboru zástupcov. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov
Združenia podľa pomeru ich zaplatených členských príspevkov a iných nimi Združeniu poskytnutých
finančných prostriedkov.

V Bratislave, dňa 29. mája 2017
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