info@sered.sk
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Vážení zástupcovia mesta

Anna Dráľová <Anna.Dralova@transparency.sk>
pondelok, 8. augusta 2016 16:51
info @sered .sk
Žiadosť o sp rístupnenie informácií
Žiadosť o sprístupnenie informácií_TIS_Sereď.docx

Sereď,

V Transparency lnternational Slovensko v súčasnosti pripravujeme analýzu týkajúcu sa radničných novín na
Slovensku, a preto Vás v tejto súvislosti, v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadame
o odpovede na otázky zahrnuté v priloženej žiadosti o informácie.
Analýzu v jej finálnej podobe Vám samozrejme zašleme
V mene Transparency lnternational Slovensko za

hneď,

ako to bude aktuálne .

odpoveď vopred ďakuje

Anna Dráľová
Transparency lnternational Slovensko
Bajka lská 25
827 18 Bratislava
(+421.2 ).5341. 72. 07
Ema il: anna. dra lova@transpa rency.sk
We b: http://www. transpa rency.sk/
Facebook: https://www .face book.co m/transpa rencysk/?fref=ts
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SEREĎ
Dátum:

TRANSPARENCY
INTER NATIONAL
SLOVENSKO

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
tel./fax: 02/5341 7207
e-mail : tis@transparency.sk
www.transparency.sk
Bratislava 8.8.2016

Dobrý deň,
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení žiadam mesto Sereď ako povi nú osobu podľa § 2 odstavec 1 Zákona o
sprístupnenie nasledovných informácií:

1. Vydáva Vaša samospráva alebo finančne podporuje vydávanie periodika informujúceho občanov
o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?

2. Je toto periodikum v tlačenej verzii

doručované občanom?

2a. Ak áno, akom náklade?
2b. V akej periodicite a v akom formáte?

2c. Kto je vydavate ľom a kto distribútorom radničných novín?

2d. Aké sú celkové

ročné

náklady samosprávy súvisiace s vydávaním periodika a aké sú

nálady súvisiace s vydaním jedného čísla?

3. V akých dátumoch bolo vydaných päť posledných čísel a je možné ich nájsť na Vašej internetovej
stránke? Ak nie, prosím o ich zaslanie v elektronickej alebo tlačenej forme.

4. Akým spôsobom j e zaisťovaná tvorba obsahu radničných novín? Je zaisťovaná vnútornými
kapacitam i samosprávy, externými službami alebo inou formou (zverením činnosti príspevkovým
organizáciám a pod.)?

4a.

Koľko ľudí

sa podieľa na príprave radničných novín a v akých pozíciách na úrade alebo v

spolupracujúcich organizáciách pôsobia?
S. Je pre

účely dohľadu

zabezpečený dohľad

nad obsahom novín zriadená

redakčná

rada, prípadne akou inou formou je

nad ich obsahom?

Sa. Ak áno, koľko má redakčná rada členov a aké sú ich pozície na úrade, v zastupiteľstve
prípadne iných spolupracujúcich organizáciách?

Sb. Kto rozhoduje o zložení
Sc. Sú v aktuálnom zložení

redakčnej

redakčnej

rady?

rady zastúpení členovia, ktorí nie sú v pracovnom

pomere so samosprávou a jej organizáciami? Ak áno, ktorí?
Sd. Sú v aktuálnom zložení redakčnej rady zastúpení členovia opozície v

zastupiteľstve?

áno, ktorí a aký je ich pomer k poslancom koalície?

6. Existujú písané pravidlá pre vydávanie

radničných

novín?

Ga. Pre spôsob dohľadu nad vydávaním novín, napríklad o spôsobe kreovania

a kompetenciách

redakčnej

rady? Ak áno, prosím o ich zaslanie.

Gb. Pre etické štandardy platiace pre periodikum, napríklad etický kódex a pod? Ak áno,
prosím o ich zaslanie.

Ak

TRANS PA RENCY
INTERNATIONAL
SLOVENSKO
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko
tel./fax: 02/5341 7207
e-mail: tis@transparency.sk
www.transparency.sk
7. Kto vydáva

konečné

rozhodnutia o uverejnení a podobe príspevkov do novín

(redakčná

rada,

redaktor, šéfredaktor, primátor, orgány samosprávy)?

K jednotlivým bodom vyššie uvedenej infožiadosti preferujeme elektronickú
anna.dralova@transparency.sk
S pozdravom,

Anna Dráľová
Transparency lnternational Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
anna.dralova@transparency.sk

odpoveď,

na adresu:

Silvia

Adamčíkova

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Silvia Adamčíkova <silvia.adamcikova@sered.sk>
12. augusta 2016 13:01
'anna.d ralova@transparency.sk'
Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď
Žiadosť o sprístupnenie informácií_TIS_Sereď.docx

Dobrý deň,
na Vašu žiadosť o sprístupnenie infonnácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám mesto Sereď
ako povinná osoba v prílohe zasiela požadované informácie.
S pozdravom

PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O
926 01

Sereď

Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
www.sered .sk
From: info@sered.sk [mailto:info@sered.sk]
Sent: Tuesday, August 09, 2016 8:11 AM
To: orednosta@sered.sk; silvia .adamcikova@sered.sk
Subject: FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií

Martina MEČOCHOVÁ
Sekretariát prednostu Msú
MESTO SEREĎ
Námestie republiky 1176/10

92601 Sereď
Mail: mu@sered.sk
Tel.: 031/789 60 33
From: Anna Dráľová [mailto:Anna.Dralova@transparency.sk]
Sent: Monday, August 8, 2016 4:51 PM
To: info@sered.sk
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií
Vážení zástupcovia mesta Sereď,
V Transparency lnternational Slovensko v súčasnosti pripravujeme analýzu týkajúcu sa radničných novín na
Slovensku, a preto Vás v tejto súvislosti, v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadame
o odpovede na otázky zahrnuté v priloženej žiadosti o informácie.
Analýzu v jej finálnej podobe Vám samozrejme zašleme hneď, ako to bude aktuálne.

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
SLOVENSKO
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Bratislava 8.8.2016

Dobrý deň,
Podľa

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení žiadam mesto Sereď ako povi nú osobu

podľa

§ 2 odstavec 1 Zákona o

sprístupnenie nasledovných informácií:
1. Vydáva Vaša samospráva alebo

finančne

podporuje vydávanie periodika informujúceho

občanov

o činnosti samosprávy (ďalej radničné noviny)?
Mesto

Sereď

podporuje vydávanie Seredských noviniek, ktoré informujú o živote v meste

a problémoch mesta, o rokovaniach MsZ, o
akciách, o

činnosti

činnosti

poslancov MsZ a vedenia mesta, o

mestskej polície, domu kultúry,

občianskych

ínvestičných

združení, športových klubov,

o kultúrnych a športových akciách, o programoch kina, múzea, o činnosti škôl a školských zariadení,
o úspechoch našich žiakov a študentov.
2. Je toto periodikum v tlačenej verzii doručované občanom? Áno
2a. Ak áno, akom náklade? 8 600 ks/jedno číslo
2b. V akej periodicite a v akom formáte? 10 čísiel do roka, vo formáte A3, 9 čísiel v rozsahu

12 strán a jedno číslo v rozsahu 16 strán
2c. Kto je vydavateľom a kto distribútorom

radničných

novín? Vydavateľ: Správa majetku

Sereď spol. s r.o., Sereď. Distribútor: Petit Press a.s. prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
2d. Aké sú celkové ročné náklady samosprávy súvisiace s vydávaním periodika a aké sú
náklady súvisiace s vydaním jedného čísla? Ročné náklady mesta na vydávanie SN sú 9 600 €
s DPH prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta Správa majetku Sereď spol. s r.o„
Náklady na jedno číslo sú 960 €.

3. V akých dátumoch bolo vydaných päť posledných čísel a je možné ich nájsť na Vašej internetovej
stránke? Ak nie, prosím o ich zaslanie v elektronickej alebo tlačenej forme.
Novinky sú spravidla vydávané prvý pracovný deň mesiaca. Posledných S čísiel bolo vydaných
začiatkom

mesiacov

marec,

apríl,

máj,

jún

a júl

2016.

Na

webovej

stránke:

http:Uwww.seredskenovinky.sered.sk/ sú zverejnené všetky články. Do tlačenej podoby sa dostanú
tie, ktoré vyberie redakčná rada. Sú zverejnené na stránke mesta Sereď, v archíve Seredských
noviniek: : http:Uwww.sered.sk/seredske-novinky

4. Akým spôsobom je zaisťovaná tvorba obsahu radničných novín? Je zaisťovaná vnútornými
kapacitami samosprávy, externými službami alebo inou formou (zverením činnosti príspevkovým
organizáciám a pod.)? Na tvorbe obsahu SN na web stránke http://www.seredskenovinky.sered.sk/
sa podieľajú: redaktorka, občania mesta, zamestnanci úradu (vrátane Mestskej polície), školy
a školské zariadenia, občianske združenia, športové kluby a orgány verejnej správy.
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4a. Koľko ľudí sa podieľa na príprave radničných novín a v akých pozíciách na úrade alebo v
spolupracujúcich organizáciách pôsobia?

Celoročne

evidujeme cca 60 autorov č l ánkov

zverejnených v tlačených SN. Tajomník redakčnej rady je hovorca a zástupca primátora
mesta.

S. Je pre

účely dohľadu

nad obsahom novín zriadená redakčná rada, prípadne akou inou formou je

zabezpečený dohľad nad ich obsahom? Áno, je zriadená redakčná rada.

Sa. Ak áno,

koľko

má redakčná rada členov a aké sú ich pozície na úrade, v zastupiteľstve

prípadne iných spolupracujúcich organizáciách? Redakčná rada má aktuálne 4 členov. Žiadny
z nich nepracuje na mestskom úrade ani nie je poslancom MsZ. Jeden člen je riaditeľom
Domu kultúry, ktorý je

rozpočtovou

organizáciou mesta

Sereď.

Sb. Kto rozhoduje o zložení redakčnej rady? Poslanci Mestského zastup i teľstva.
Sc. Sú v aktuálnom zložení redakčnej rady zastúpení členovia, ktorí nie sú v pracovnom
pomere so samosprávou a jej organizáciami? Ak áno, ktorí?
Členovia redakčnej rady:

Mgr. Katarína Valábková - profesorka slovenčiny na Gymnáziu Vojtecha Mihá Ii ka v Seredi,
PaedDr. Mariana Kamenská - profesorka
Klačanský-

Stanislav

slovenčiny

na Obchodnej akadémii v Seredi,

profesionálny fotograf,

Mgr. František čavojský - riaditeľ Domu kultúry.

Sd. Sú v aktuálnom zložení

redakčnej

rady zastúpení členovia opozície v zastupiteľstve? Ak

áno, ktorí a aký je ich pomer k poslancom koalície? V redakčnej rade nie je žiadny poslanec
MsZ. Funkciu tajomníka redakčnej rady vykonáva hovorca mesta, zástupca primátora
a poslanec, bez rozhodovacej právomoci o zaradení, či nezaradení článku do tlačenej formy
SN . V MsZ nemáme žiadnu koalíciu či opozíciu. Na pôde MsZ nepôsobí žiadny poslanecký
klub.

6. Existujú písané pravidlá pre vydávanie
6a.

Pre

spôsob

a kompetenciách

dohľadu

redakčnej

radničných

nad

novín?

vydávaním

novín,

napríklad

o spôsobe

rady? Ak áno, prosím o ich zaslanie. Základné úlohy

kreovania
redakčnej

rady SN sú určené uznesením MsZ č. 52/2013 zo dňa 26.02.2013, ktoré je zverejnené tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/uznesenia/2013/20130226.pdf

Gb. Pre etické štandardy platiace pre periodikum, napríklad etický kódex a pod? Ak áno,
prosím o ich zaslanie. Etické štandardy pre SN nemáme. Členovia redakčnej rady sa pri výbere
článkov

do tlačených SN riadia iba vlastným názorom po prečítaní a posúdení obsahu

článkov.

Uznesením MsZ č . 97 /2013 zo dňa 16.04.2013, ktoré je zverejnené tu:

http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/uznesenia/2013/20130416.pdf
poslanci MsZ zakázali zverejňovať na stránke SN inzerciu erotických služieb a politickej
reklamy a to týkajúcu sa politických strán a politikov a komunálnej politiky a komunálnych
politikov.

7. Kto vydáva

konečné

rozhodnutia o uverejnení a podobe príspevkov do novín (redakčná rada,

redaktor, šéfredaktor, primátor, orgány samosprávy)?

Redakčná

rada.
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K jednotlivým bodom vyššie uvedenej infožiadosti preferujeme elektronickú odpoveď, na adresu:
anna .dralova@transparency.sk
S pozdravom,

Anna Dráľová
Transparency lnternational Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
anna.dra lova@transparency.sk

