Hodnotiaca správa Redakčnej rady za rok 2015,
vyplývajúca zo Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov
(článok 10, bod 5. g)
na XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídlisko KVP dňa 26.4.2016
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 prijalo Zásady
informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov, 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.
Redakčná rada je kolektívny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie Zásad
informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov Mestskej časti Košice
– Sídlisko KVP.
Redakčná rada v roku 2015 pôsobila v tomto zložení:
- Mgr. Martin Fazekaš – redaktor–editor (od 8.4.2015),
- Mgr. Marián Horenský – predseda RR,
- Iveta Adamčíková– podpredseda RR,
- Alžbeta Bukatová – člen RR,
- Ing. Milan Pach – člen RR,
- Vojtech Tóth, MBA – člen RR,
- Ing. Marcel Priadka – člen RR,
- Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. – sekretár RR.
V roku 2015 sa konalo celkovo 8 zasadnutí Redakčnej rady (viď. Príloha č. 1), na
ktorých bolo prijatých 39 uznesení. Zasadnutí sa zúčastňovali všetci členovia zvolení
Miestnym zastupiteľstvom. Ing. Marcel Priadka vzhľadom na skutočnosť, že nepracoval na
pozícii prednostu Miestneho úradu počas celého roka 2015, zúčastnil sa iba jedného
zasadnutia (3.9.2016) Redakčnej rady.
V rámci daného roka bolo vydaných 5 čísel občasníka KVaPka, v ktorých bolo
uverejnených 115 príspevkov, vrátane pravidelných rubrík „Slovo starostu“ (4), „Poslanecká
sms“ (2), „Informácie z Miestneho zastupiteľstva“ (4), „Vyhlásenie výberových konaní
a okrskov na konanie referenda“ (3), pozvánok na podujatia (6) a inzercie (8).
Zvyšných 88 príspevkov možno kvantitatívne (a percentuálne) rozdeliť do 5 podskupín
(viď. Graf č. 1). Graf č. 2 a graf. č. 3 detailnejšie zobrazujú kvantitatívny podiel príspevkov 2
podskupín – Miestny úrad a Samospráva.

Graf č. 1: Kvantitatívne a percentuálne rozdelenie príspevkov v občasníku KVaPka podľa podskupín.

Graf č. 2: Kvantitatívny podiel príspevkov v občasníku KVaPka v rámci podskupiny Miestny úrad.

Graf č. 3: Kvantitatívny podiel príspevkov v občasníku KVaPka v rámci podskupiny Samospráva.

Redakčná rada okrem iného:
 zvolila predseda a podpredsedu RR,
 schválila plán vydávania občasníka,
 schválila sadzobník inzercie,
 vzala na vedomie Hodnotiacu správu RR za rok 2014,
 zaoberala sa prípravou výberového konania na funkciu redaktor-editor a schválila
požiadavky na dodávateľa služieb redaktora-editora pre spracovanie občasníka
 zvolila redaktora-editora,
 vyhodnotila ponuky na dodávateľa tlače,
 schválila doplnenia a zmeny Zásad informovanosti,
 schválila doplnenia a zmeny Rokovacieho poriadku RR,
 obdŕžala pozvánku na pracovné stretnutie pre tvorcov miestnych novín
(október/Štrbské pleso) od Asociácie vzdelávania samosprávy v spolupráci s RVC
Košice a Prešov. Účastnícky poplatok pre nečlenov Regionálnych vzdelávacích
centier bol 136,- EUR. Nik z členov RR sa nezúčastnil tohto pracovného stretnutia.
Členovia RR sa informovali o možnosti zaplatenia účastníckeho poplatku pre člena/členov
RR, alebo redaktora-editora zo strany samosprávy. Vyjadrenie Ekonomického oddelenia MiÚ
znie:

- „zamestnancovi MČ, ktorému vydávanie novín – občasníka vyplýva z pracovnej náplne,
školenie bude umožnené a hradené z prostriedkov MČ, ktoré sú v rozpočte určené na
vzdelávanie zamestnancov;
- u redaktora-editora platia dohodnuté podmienky v zmluve, resp. v našom prípade
podmienky uvedené v Zásadách informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných
prostriedkov, takže nemožno ísť nad rámec uvedených podmienok, v tomto prípade MČ
nehradí školenie;
- členom RR (poslancom a neposlancom) v rámci výkonu ich činnosti je možné uhradiť
školenie súvisiace s povinnosťami a úlohou MČ v systéme verejnej správy, na činnosti, ktoré
vyplývajú MČ zo zákonných ustanovení (napr. zák. č. 369/1990 Zb., zákona č. 401/1990 Zb.).
Tu je však potrebné podotknúť, že je potrebné vytvoriť taký mechanizmus pri výbere
a preplácaní vzdelávania, ktorý by zabezpečil, aby prostriedky vynaložené na daný účel
nemohli byť posudzované zo strany kontrolného orgánu (napr. NKÚ) ako nehospodárne,
neefektívne, neúčelné a neúčinné nakladanie s verejnými financiami. Čiže v každom
konkrétnom prípade musí byť kvalitné odôvodnenie na vynaložené finančné prostriedky, či
ich použitie bolo hospodárne, efektívne, účinné a účelné. Ďalej je potrebné rozpočtovať takéto
výdavky na školenia poslancov a neposlancov v príslušnom programovom rozpočte –
podprogram 1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ.“
 riešila dopyt zo strany p. Bukatovej.
P. Bukatová sa dopytovala o možnej forme vyjadrenia sa RR k súkromným novinám p.
starostu, v ktorých (AH info č. 21) sa podľa nej neoprávnene zmieňoval o zamestnancoch
Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP. Podľa jej názoru by v týchto novinách mal
vystupovať ako súkromná osoba a nie ako starosta mestskej časti. Vyjadrenie právneho
oddelenia znie: „Uvedená požiadavka nesúvisí s plnením úloh a s činnosťou mestskej časti.“
K odpovedi sa vyjadrila p. Bukatová, ktorá svoj názor prezentovala v znení, aby p. starosta
riešil problémy interným spôsobom, teda na pôde MÚ a nie vo vlastnom periodiku.
 neodporučila zakomponovať do pripravovaného čísla občasníka riadkovú inzerciu,
ktorej obsahom bol predaj liahní na vajíčka. O. i. potenciálny inzerent mal sídlo svojej
spoločnosti mimo Košického kraja.
Záver
Pri napĺňaní odporúčaní z predchádzajúcich rokov možno konštatovať, že
¾
boli vytvorené podmienky na transparentný výber na pozíciu redaktoraeditora,
¾

došlo k zlepšeniu spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami,
ktoré sú zodpovedné za obecné noviny, došlo k náprave oproti stavu z minulosti a
nevyskytlo sa porušovanie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom
komunikačných prostriedkov

¾

došlo k zníženiu nákladov (o 24,17%) na vydávanie občasníka v porovnaní
s pôvodne schváleným rozpočtom na rok 2015 predovšetkým z dôvodu

vysúťažených nižších cien vo verejnom obstarávaní.

Príloha č. 1
Zasadnutia RR, uzávierka a distribúcia občasníka KVaPka za rok 2015
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Legenda
zasadnutia Redakčnej rady

uzávierka občasníka KVaPka

Príloha č. 2
Hodnotiaca správa redaktora – editora,
vyplývajúca zo Zásad (Čl. 13, bod 4. k):

distribúcia

„Raz ročne predkladá správu o činnosti redakčnej rade“).
Redaktor – editor je osoba zodpovedná za prípravu a zabezpečovanie informovanosti
občanov v zmysle Zásad. Za svoju činnosť zodpovedá redakčnej rade.

KVAPKA 2015
Zhodnotenie redakčnej práce
Hodnotiaca správa redaktora – editora za rok 2015
(8. apríl 2015 – 31. december 2015)
Do pozície redaktora - editora som bol zvolený redakčnom radou 8. apríla 2015.
V spolupráci so všetkými zložkami (redakčná rada, zamestnanci MÚ MČ Košice – Sídlisko
KVP, starosta MČ Košice – Sídlisko KVP, externý grafik) som pripravil 3 čísla miestneho
občasníka 3/2015, 4/2015 a 5/2015.
V občasníku „KVaPka“ - MČ Košice – Sídlisko KVP boli použité redakčne upravené
články zamestnancov MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP, články starostu MČ a poslancov MieZ
MČ Košice – Sídlisko KVP, externých prispievateľov (obyvateľov MČ, učiteľov školských
zariadení, OZ a iné) a moje autorské články (16). Fotografie k článkom boli dodávané
a čerpané z archívu miestneho úradu, autorské fotografie obyvateľov MČ. V troch prípadoch
som svojou reakciou odpovedal na interpelácie zo strany občanov MČ po vydaní KVaPky.
Pozitívne hodnotím spoluprácu s redakčnou radou, grafikom i zamestnancami miestneho
úradu. Občasník KVaPka má svoju vlastnú dynamiku, ktorá dokáže osloviť mnohých
čitateľov. Verím, že naďalej sa podarí vkladať do občasníka zaujímavé a zrozumiteľné články
pre širokú verejnosť.
Rizikom môže byť aj naďalej nedodržiavanie termínov uzávierky článkov, ktoré počas
môjho pôsobenia neboli dodržané.
Mgr. Martin Fazekaš
redaktor - editor

