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20. septembra 2017 8:22 
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podatelna@sered.sk 
FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. 

' .. l 
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From: Veronika Ševčíková [mailtc ·'----=--ail.com] 
Sent: Tuesday, September 19, 2011 l:"tt t'JVJ 

To: info@sered.sk 
Subject: Fwd: Žiadosť o sprístupnenie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. 

Dobrý deň, 

na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 21112000 Z. z. Vás týmto žiadam o sprístupnenie 
nasledovných informácií: 

l, Kedy (v ktorom roku) vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia hovorcu? 
2, Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba zodpovedná za 
styk s médiami/referent komunikácie? 
3, Kedy vzniklo vo Vašej inštitúcii tlačové, resp. komunikačné oddelenie? 
4, Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia riaditeľa komunikačného, resp. tlačového odboru? 
5, Prosím o zaslanie menného zoznamu hovorcov a riaditeľov komunikačných odborov a presné roky, kedy 
vo Vašej spoločnosti pôsobili od zriadenia tejto pozície až do súčasnosti. 
6, Koľko osôb je v súčasnosti zamestnaných na komunikačnom, resp. tlačovom/mediálnom odbore? 
7, Aké kritériá musí spÍňat' osoba hovorcu pri prijatí do zamestnania (vzdelanie, znalost' jazykov, prax, 
osobnostné a povahové predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak 
áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti. 
8, Aké kritériá musí spÍňat' osoba zamestnaná na pozícii tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba 
zodpovedná za styk s médiami/referent komunikácie, resp. všetky osoby zamestnané na tlačovom a 
komunikačnom odbore, a riaditeľ tlačového/komunikačného odboru pri prijatí do zamestnania (vzdelanie, 
znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú 
tieto kritériá uvedené? Ak áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti. 
9, Je možné aspoň približne zhrnúť, koľko novinárskych otázok dostane komunikačný odbor za určité 
časové obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok)? 
l O, Ak nie je hovorca/mediálny pracovník zamestnancom komunikačného odboru, pod aký odbor je 
zaradený? 
ll, Aká je náplň práce hovorcu, resp. osoby zodpovednej za styk s médiami? 

Ďakujem veľmi pekne za odpovede. 
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Informácie prosím sprístupniť elektronicky na e-mailovú adres ......._ mail.com. Prosím o 

súčinnosť i v prípade, ak sú otázky položené nad rámec povinne zverejňovaných informácií podľa 

info zákona. 

S pozdravom 

Mgr. Veronika Ševčíková 
v -
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info@sered.sk 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

info@sered.sk 
.... .a. ... .- ...l ..... ...,-, ......... _.._,..._ ............. 1n1r 1 :>.':1.., 
;:)Ll CU01 C..l • ,:)CfJ\.C'IIIIJI O €-V t l I..J • .JC. 

j)gmail.com' 
FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií podra zákona č. 211/2000 Z. z. 

na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií 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 zasielame nasledovné 
informácie: 

1. pozíciu hovorcu mesto Sereď nemá 
2. pozíciu tlačového tajomníka/komunikačného manažéra mesto Sereď nemá 
3. tlačové/komunikačné oddelenie mesto Sereď nemá 
4. pozíciu riaditeľa komunikačného/tlačového odboru mesto Sereď nemá 
5. menným zoznamom nedisponujeme, keďže uvedené pozície mesto Sereď nemá 
6. žiadna 
7. bezpredmetné 
8. bezpredmetné 
9. bezpredmetné 
10. bezpredmetné 
11. bezpredmetné. 

V meste Sereď vykonáva funkciu hovorcu mesta viceprimátor mesta, ktorý je voleným funkcionárom a poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Seredi. Odpovedá na novinárske otázky. Ak je to potrebné a ak si to vyžadujú okolnosti, 
odpovedá na novinárske otázky primátor mesta, prednosta úradu, resp. vedúci niektorého z oddelení na Mestskom 
úrade. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčfková 
vedúca organizačného oddelenia 

Mestsky úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Tel: 031/7892094 kl. 254 
Mobil: 0905 556 879 
E-mail: silvia.adamcikovatalsered.sk 
www.sered.sk 

From: Veronika Ševčíková [mailto: :Wgmail.com] 
Sent: Tuesday, September 19, 2017 1:47 PM 
To: info@sered.sk 
Subject: Fwd: Žiadosť o sprístupnenie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. 

Dobrý deň, 

na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 21112000 Z. z. Vás týmto žiadam o sprístupnenie 
nasledovných informácií: 

l, Kedy (v ktorom roku) vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia hovorcu? 
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