Hodnotiaca správa
Redakčnej rady

HODNOTIACA SPRÁVA REDAKČNEJ RADY,
vyplývajúca zo Zásad informovanosti občanov prostredníctvom
komunikačných prostriedkov, konkrétne článku 9, bod 5. f)
na XXIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP
dňa 8.4.2014
Informovanosť obyvateľstva, objektívnosť spravodajstva na miestnej úrovni, ale aj
výchovno-vzdelávací aspekt miestnych médií sú fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu
života. Človek informovaný a rozhľadený je slobodný, demokratický a kultúrny. Práve
miestne médiá majú možnosť ovplyvňovať nielen kvalitu týchto atribútov života, ale aj
vytvárať pozitívny vzťah k lokálnym kultúrno-sociálnym a ekonomickým komunitám
spoločnosti. Spoločnosť by si mala periodiká, zaoberajúcimi sa najbližšími problémami
určitého územia, v každom prípade udržať a rozvíjať.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP (ďalej len „MiZ MČ
Košice – Sídlisko KVP“) na svojom VII. rokovaní dňa 27.10.2011 schválilo Zásady
informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov (ďalej len „Zásady“) a
zvolilo redakčnú radu uznesením č. 87, ktoré bolo potvrdené uznesením č. 91 na VIII.
rokovaní MiZ MČ Košice – Sídlisko KVP.
Uznesením č. 112 na IX. rokovaní MiZ MČ Košice – Sídlisko KVP bola zvolená za
členku redakčnej rady Ing. Mária Ivanecká a uznesením č. 214 na XVI. rokovaní MiZ MČ
Košice – Sídlisko KVP Bc. Ingrid Dobošová. Funkciu sekretára redakčnej rady vykonávala
do 30.11.2013 Mgr. Ivana Hernandéz, od 1.12.2013 Ing. Alica Šmelková. Po obsadení funkcie
redaktora – editora (od 10.4.2013) túto pozíciu vykonávala Ing. Andrea Božinovská. Od
3.5.2013 po vzdaní sa funkcie predsedu Bc. Ľuboša Poradu sa novým predsedom stal Mgr.
Marián Horenský, podpredsedom sa stala Alžbeta Bukatová.
Redakčná rada v roku 2012 pôsobila v tomto zložení:
- Iveta Adamčíková,
- Ing. Andrea Božinovská,
- Ing. Ján Bugoš,
- Alžbeta Bukatová,
- Mgr. Ivana Hernandéz (do 30.11.2013),
- Mgr. Marián Horenský,
- Mgr. Mária Ivanecká,
- Bc. Ľuboš Porada,
- Ing. Alica Šmelková (od 1.12.2013).
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP prijalo Zásady, ktoré
upravujú spôsoby komunikácie a informovanosti občanov z hľadiska ich tematického
zamerania, obsahovej náplne, ich prípravy a zverejňovania za účelom objektívneho
poskytovania informácií pre obyvateľov mestskej časti. Prokurátor okresnej prokuratúry
dospel k záveru, že „Zásady neodporujú zákonu a nie sú podľa jeho názoru ani nevýhodné
pre mestskú časť.“

Zásady boli predmetom rokovania dvoch miestnych zastupiteľstiev v roku 2013 (24.9.
a 17.12.). Návrhy doplnení a zmien Zásad vychádzali z potreby zosúladiť platnú vnútornú
normu s aktuálnym skutkovým stavom (Uznesenia č. 248 a č. 267/a).
V roku 2013 sa konalo celkovo 11 zasadnutí Redakčnej rady. Zasadnutí sa zúčastňovali
všetci členovia zvolení MiZ.
V roku 2013 vydala MČ 5 čísiel občasníka (č. 1 – KVaPka; č. 2 – Naše KVP; č. 3 – Naše
KVP; č. 4 – Naše KVP; č. 5 – Naše KVP).
V Správe o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sídlisko KVP za obdobie od
17.12.2013 do zasadnutia MZ dňa 25.2.2014 sa na základe uvedeného konštatuje, že „plnenie
zmluvy č. 21/2013/KVaŠ bolo v rozpore s tým, čo je uvedené v predmete zmluvy: tlač
občasníka Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP s názvom KVaPka na rok 2013. Od čísla 2 do
čísla 5 boli tlačené občasníky pod názvom „Naše KVP“.“
Správa ďalej konštatuje, že „vydanie periodika č. 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013 pod
názvom „Naše KVP“ bolo uskutočnené v rozpore s ustanovením článku 2 ods. 1 Zásad.
Miestne zastupiteľstvo v Zásadách neschválilo všeobecné vydávanie periodika mestskej časti,
ale schválilo vydávanie periodika s názvom KVaPka. Miestne zastupiteľstvo neprijalo žiadnu
zmenu názvu periodika, Zásady v tejto časti neboli zmenené.“ Ani redakčná rada neprijala
žiadne uznesenie, týkajúce sa zmenu názvy periodika mestskej časti.
Okrem iného MČ zaslala žiadosť o zmenu názvu občasníka KVaPka na Ministerstvo
kultúry SR. Z potvrdenej žiadosti sa uvádza: „Zápis zmeny v zozname vykonaný dňa
31.5.2013.“
K ďalším činnostiam redakčnej rady okrem iného patrilo:
- schválenie plánu vydávania občasníka KVaPka v roku 2013;
- voľba predsedu a podpredsedu redakčnej rady;
- zaslanie otvoreného listu predsedom poslaneckých klubov pri MiZ MČ Košice –
Sídlisko KVP, v ktorom predseda redakčnej rady požiadal o prehodnotenie práce Ing.
Andrey Božinovskej v súvislosti s jej činnosťou redaktorky-editorky pre nasledujúce
obdobie – kalendárny rok 2014.
Redaktorka – editorka Ing. Andrea Božinovská vykonávala v mesiaci apríl a máj 2013
práce bez písomného zmluvného vzťahu s mestskou časťou. Je to konštatované aj v Správe
o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice – Sídlisko KVP za obdobie od 25.6.2013 do
zasadnutia MZ dňa 24.9.2013. Úradný záznam (zo dňa 3.6.2013) uvádza, že „na základe
výberu starostky MČ Ing. Ivety Kijevskej o obsadení pozície redaktora – editora bol dňa 8. 4.
2013 telefonicky a následne osobným dohovorom objednaný rozsah prác na občasníku
mestskej časti č. 2/2013 s Ing. Andreou Božinovskou len potvrdzuje, že písomná zmluva
nebola vyhotovená.“
Ďalej sa konštatuje, že „všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce
musia mat písomnú formu, inak sú neplatné. Ak sa zmluva nemohla uzatvoriť, pretože p.
Božinovská nemala v čase objednania služby živnosť, nemali sa práce objednávať a zadávať
tejto osobe, ale vybrať vo výberovom konaní inú fyzickú, alebo právnickú osobu. Objednanie
služieb redaktora – editora u DANTEK TRADE spol. s r.o. zo dňa 3. 6. 2013 je v súvislosti s

vydaním periodika v máji 2013 objednávkou až po uskutočnení služby. Podmienky
vykonaných služieb v apríli a v máji neboli písomne dohodnuté pred začatím prác, čím neboli
dostatočne chránené záujmy MČ, neboli vopred stanovené zmluvné podmienky ani postupy v
prípade nekvalitného plnenia objednávaných služieb.“
Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že od zavedenia do praxe sú Zásady v mnohých
prípadoch porušované zo strany vedenia mestskej časti. Príspevky nie sú uverejňované vo
forme, na akej sa uzniesla redakčná rada ako kolektívny orgán, ktorý dohliada na
dodržiavanie Zásad.
Aj napriek tomu, že pozícia redaktora–editora je obsadená nezávislou novinárkou, je tu
badateľný vplyv starostky mestskej časti Ing. Ivety Kijevskej na jej prácu. Výnimkou nebolo
ani posledné vydanie občasníka MČ Košice – Sídlisko KVP (5/2013), pri ktorom samotná
redaktorka–editorka (Ing. Andrea Božinovská) opätovne potvrdila svoju neochotu riadiť sa
platnými Zásadami, ktoré v žiadnom prípade neodporujú platnej právnej úprave SR.
Opakovane ignoruje rozhodnutia redakčnej rady a zároveň tak ignoruje aj rozhodnutie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré uznesením redakčnú
radu schválilo.
MiZ MČ Košice – Sídlisko KVP schválilo uznesenie, ktorým vyjadrilo výhrady voči
práci redaktorky – editorky, a z toho dôvodu jej odporučilo zvážiť svoje ďalšie pôsobenie na
pozícii redaktorky – editorky (Uznesenie č. 267/b).
Starostka Ing. Iveta Kijevská dané uznesenie nepodpísala s odôvodnením: „Starostka
Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto uznesenie nepodpísala dňa 20.12.2013
nakoľko sa domnieva, že výhrady miestneho zastupiteľstva k plneniu úloh redaktorky –
editorky sú neopodstatnené, čo považuje za zjavne nevýhodné. Redaktorka – editorka si svoje
povinnosti vykonáva v plnom rozsahu.“
Novinári vo svojom povolaní stoja neraz pred problémom mravnopolitickej voľby,
častým zjavom v politickom živote. V súčasnosti sa od nich očakáva čo najväčšia miera
profesionality a etiky. K atribútom skutočnej služby občanov patria zásada vyhýbať sa
konfliktu záujmov, zásada čestnosti, objektívnosti a kvalita jeho informácií. Otázkou ostáva,
či budú novinári schopní kritizovať samosprávu napriek tomu, že od jej príspevkov sú závislí.

Príloha:
Hodnotiaca správa redaktora – editora, vyplývajúca zo Zásad („raz ročne predkladá správu
o činnosti redakčnej rade“)
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V roku 2013 som sa ako redaktor – editor v spolupráci so starostkou Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP Ivetou Kijevskou a Redakčnou radou pripravila tri čísla občasníka
mestskej časti KVP – číslo 2/máj 2013, číslo 3/september 2013 a číslo 5/december 2013.
Z pozície redaktorky som iniciovala a podieľala sa na zmene grafickej a obsahovej
štruktúry občasníka, zmene jeho názvu z „Kvapky“ na „Naše KVP“. Mojím cieľom bolo
skvalitniť noviny po vizuálnej a obsahovej stránke – urobiť ich pútavejšími a čitateľnejšími
pre občanov KVP.
Všetky články v uvedených číslach prešli redakčnou úpravou. Autormi článkov boli
okrem mňa, zamestnanci úradu a externí prispievatelia.
20.3.2014
Ing. Andrea Božinovská
redaktor-editor

