
Dôvodová správa 

Doplnenie členov redakčnej rady SN 

Na základe uznesenia č.77/2015 z 23.4.2015 pracujú v redakčnej rade Mgr. Stanislav Klačanský, Mgr. 
František Čavojský, Mgr . Katarína Valábková a PaedDr. Mariana Kamenská. V roku 2015  sa  Ing. 
Ľubomír Kyselý a Ing. Miloš Mičáni členstva v redakčnej rade vzdali.  

V nadväznosti na otázku danej  poslancom  MsZ 27. 4. 2017 na doplnenie redakčnej rady 
Seredských noviniek navrhujem za členov redakčnej rady : 

1/ PaedDr.  Bc. Danielu Vaškovú Kasákovú, vedúcu referátu životného prostredia na MsÚ v Seredi 

2/ Mgr. Ruženu Scherhauferovú, kronikárku mesta Sereď 

 

Odmeňovanie členov redakčnej rady  

Členovia redakčnej rady doteraz neboli a aktuálne ani nie sú za prácu v RR odmeňovaní. Príprava 
pre rozhodovací proces o výbere článkov pre tlačovú formu znamená mať prehľad o článkoch 
uverejnených v elektronickej forme SN na stránke mesta v počte 60 – 80 článkov. Rokovania rady 
trvajú 1,5 – 2 hodiny. Na 10 stretnutiach v kalendárnom roku  rozhodujú členovia RR o obsahu 
titulnej strany a zaradení konkrétnych článkov do tlačenej formy. Priemerná časová náročnosť pri 
príprave jedného čísla SN predstavuje spolu 4 hodiny. Vzhľadom na uvedené navrhujem schváliť 
odmeňovanie členov redakčnej rady za každé stretnutie redakčnej rady podľa schváleného 
harmonogramu na úrovni člena komisie MsZ. 

Vyplácanie odmien členom redakčnej rady by zvýšilo položku odmien príslušnej časti rozpočtu 
v roku 2017 takto: 
Cena práce jedného člena/tajomníka  je 25 eur.  Cena práce šiestich  členov a jedného tajomníka  je 
175 eur. Odmena člena/tajomníka  redakčnej rady za jedno rokovanie  13,73 eur.      
Náklady mesta na odmeny za rokovania  4 redakčných  rád  v roku 2017  v prípade plnej účasti 
členov redakčnej rady       je      700  Eur. 
Náklady mesta na odmeny  za rokovania  10 redakčných rád v roku 2018 v prípade plnej účasti 
členov redakčnej rady       je   1 750 Eur. 
 

Termíny konania redakčnej rady Seredských noviniek sú v plánované na stredu od 15.-17. hod. Po 
skončení RR tajomník spracováva materiály pre dodávateľa PetitPress Nitra v rozsahu dvoch hodín 
od 17.00 do 19.00 hod.  
 


