Kódex novín mestskej časti
Úvod
Vydávanie novín za verejné prostriedky a s verejnou autoritou sa nemôže vnímať len
ako jednostranný vzťah predávania lichotivých či

nepolemických informácií

od

predstaviteľov úradu samosprávy k občanom. Vynakladané prostriedky a využitie autority
úradu oprávňujú občanov aj členov zastupiteľstva požadovať od tohoto nástroja taktiež spätnú
väzbu. To znamená možnosť dozvedieť sa aj odpovede na otázky, ktoré by si sami
predstavitelia samosprávy nepoložili, primeranú možnosť im tieto otázky aktívne klásť a
taktiež primeranú možnosť predkladať ostatným občanom alternatívne správy, názory a
komentáre.

Redakčná rada
Jednanie redakčnej rady má byť vždy vedene tak, aby sa v ňom prejavili základné
zásady demokracie: „rozhodovanie väčšiny pri rešpektovaní a ochrane názorov menšiny“
Šírenie informácií nesmie byť obmedzované úplným vylučovaním žiadnych názorov, ktoré
neporušujú tieto zásady. Hlasovanie ako prejav väčšiny je vhodné využiť len vo výnimočných
prípadoch ak nedochádza k všeobecnej zhode. Občania však majú právo verejných
predstaviteľov podrobiť omnoho vyššej miere kritiky než ostatné osoby.

Redakcia
Redakciu tvorí špecialista pre marketing & PR a kolektív spolupracovníkov ak nimi
redakcia disponuje.
Redakcia (či už ju predstavuje jedinec alebo tím) si má byť vedomá zodpovednosti za
šírenie informácií tak, aby občania mali k dispozícii neskreslený obraz celého spektra
názorov, správ, komentárov a ďalších informácií, ktoré ľudia a skupiny ľudí majú k otázkam
miestnej komunálnej politiky. Redakcia by si mala uvedomovať, že aj názory kritické,
prekvapujúce, niekedy až poburujúce, sú i v miestnej politike často zdrojom odhalení
skrytých problémov, rýchlejšieho riešenia a vyššej spoločenskej stability.
Redakcia (jedinec či tím) rešpektuje základné pravidlá a pokyny redakčnej rady, pri
príprave novín však postupuje samostatne a nepodlieha konkrétnym pokynom a objednávkam
zo strany verejných predstaviteľov. Redakcia má sprostredkovávať nielen správy a názory

vytvárané úradnou činnosťou funkcionárov, ale tak aj správy, otázky, názory a kritiku zo
strany ostatných zástupcov a občanov. I v malých obciach, kde redakciu tvorí jeden
dobrovoľník, umožňuje dnešná komunikačná technika veľmi jednoducho získavať názory
členov zastupiteľstva aj ďalších občanov, ktorí majú svoju prácu a na úrad zájdu len raz za čas
(napríklad včasným rozoslaním SMS či e-mailového dopytu).
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