
Etický kódex Dúbravských novín 
(zdroj: Slovenský syndikát novinárov, Denník SME) 

 

I. Účel 
1. Stanoviť záväzné pravidlá správania sa pre redaktorov a externých prispievateľov, ktorí tvoria 

mesačník Dúbravské noviny. Cieľom je zabezpečiť objektívnosť, nestrannosť, kvalitu a šírenie 
dobrého mena Dúbravských novín, ktoré závisí aj od ľudí, ktorí ich tvoria. Pracovníci by sa preto 
aj mimo pracoviska mali riadiť základnými etickými a morálnymi zásadami obsiahnutými v tomto 
kódexe. 

2. Redakcia Dúbravských novín očakáva, že zásadami obsiahnutými v tomto kódexe sa budú riadiť aj 
jeho externí prispievatelia a spolupracovníci. 

 

II. Základné zásady 
1. Dúbravské noviny vyznávajú hodnoty slušnosti, tolerancie, osobnej slobody, spravodlivosti. 

2. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadia redaktori a prispievatelia pri svojej práci, sú nestrannosť, 
vyváženosť, objektivita, pravdivosť a overovanie faktov. 

3. Redaktori a prispievatelia sú povinní overiť si každú informáciu, ktorú zverejnia. Informácie si 
spravidla overia aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov. 

4. Dúbravské noviny majú právo i povinnosť odmietnuť uverejniť nepravdivé, skreslené alebo 
neúplné informácie. 

 

III. Konflikt záujmov 
1. Redaktori a prispievatelia informujú šéfredaktora vždy, ak pracujú na úlohe, pri ktorej by mohlo 

dôjsť ku konfliktu záujmov, najmä ak sa táto úloha týka ich rodinných príslušníkov, blízkych osôb, 
obchodných a podnikateľských záujmov.  

2. Redaktori a prispievatelia neprijímajú pri tvorbe článkov dary alebo iné výhody, ktoré by mohli 
ohroziť ich nestrannosť a objektivitu. Pri pokuse o ovplyvnenie ich práce informujú šéfredaktora. 

3. Šéfredaktor zabezpečuje príjem inzercie a jej následné spracovanie a zverejnenie v súlade so 
zverejneným cenníkom inzercie. 

 

IV. Záruky neutrality 
1. Redaktori a prispievatelia Dúbravských novín nevykonávajú politickú činnosť.  

2. Redaktori a prispievatelia Dúbravských novín informujú šéfredaktora o svojej spolupráci so 
štátnymi orgánmi a neziskovými organizáciami, najmä o svojom členstve v grantových komisiách, 
odborných komisiách, pracovných skupinách, správnych radách, odboroch a podobne. 



 

V. Citovanie 
1. Redaktori a prispievatelia Dúbravských novín nesmú vydávať cudzí text, fotku alebo iné dielo za 

vlastné. 

2. Redaktori a prispievatelia Dúbravských novín nesmú používať fiktívne zdroje. 

3. Pri použití fotografií musia redaktori a prispievatelia čo najpresnejšie identifikovať ich zdroj. 

 

VI. Opravy 
1. O uverejnení opráv a odpovedí rozhoduje šéfredaktor. 

2. Opravy a odpovede sa uverejňujú za podmienok definovaných tlačovým zákonom. 

 

VII. Všeobecné ustanovenia 
1. O postihoch za porušenie tohto etického kódexu rozhoduje šéfredaktor po posúdení 

konkrétneho prípadu. 
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