Meno a priezvisko poslanca: Vladimír Zentko
Adresa: Kpt. Nálepku 39, 059 21 Svit
Interpelácia zo dňa 25.02.2021
Stručný a konkrétny text interpelácie:
Hlavnou úlohou novín je informovať čitateľov o nových skutočnostiach v krátkom čase. Články majú
poskytnúť informačnú hodnotu a stať sa dôveryhodným zdrojom zdelení smerujúcich k verejnosti.
Mnohí čitatelia novín mesta Svit kritizujú obsahovú stránku a neaktuálnosť článkov (napr. v prvom
dvojčísle 2021, ktoré čitatelia dostali do schránky koncom februára sa nachádza informácia z
decembrového zastupiteľstva). Radi by sa v novinách dočítali o práci jednotlivých oddelení na
mestskom úrade, o pripravovaných projektoch, plánovaných údržbách a činnostiach prebiehajúcich v
našom krásnom meste Svit.
Otázky:
Mohla by prosím redakčná rada vziať na vedomie požiadavky čitateľov a spraviť v oblasti aktuálnosti
nápravu?
Ďakujem.

Odpoveď
Vypracovala: Daniela Virostko, redakcia Informačného spravodajcu občanov mesta, vedúca Odd.
školských, kultúrnych a športových činností
•

Nakoľko Informačný spravodajca (ďalej len mesačník Svit) vychádza v mesačných intervaloch
10-krát ročne (8 mesačných vydaní, 2 dvojmesačné), je pojem „informovanie v krátkom čase“
nesprávna definícia hlavnej úlohy tohto periodika. Médiami, ktoré podávajú informácie
v krátkom čase a teda majú najmä spravodajskú úlohu sú napríklad: noviny (vychádzajúce
denne, alebo maximálne týždenne), denné spravodajské relácie (v tv i rádiách), prípadne
webové stránky, alebo iné internetové platformy (ako napr. sociálne siete a pod.)

Citujem z Teoretickej štúdie Na okraji pojmov – noviny a časopis a ich diferenčných znakov (prof.
PhDr. Juraj Vojtek, CSc.): „Definícia pojmu noviny: „...Časopisy sú obyč. špecializované, majú dlhšiu
periodicitu a uplatňujú najmä publicistiku... Za časopis sa v diele Slovník novinárskej teórie a praxe
(Vlastna Hochelová – Univerzita Konštantína filozofa Nitra, 2001. str. 38) označuje „tlačené
periodikum vychádzajúce v pravidelných intervaloch: týždenne, dvojtýždenne, mesačne, štvrťročne
atď. Od dennej tlače sa líši menšou aktuálnosťou, prevahou publicistiky, s hlbším analytickým
obsahom, dôkladnejšou grafickou úpravu.“
A teda informovanie v krátkom čase je limitované periodicitou mesačníka Svit.
•

Posudzovanie neaktuálnosti článkov, či ich obsahovej stránky je vysoko subjektívna
záležitosť. Už aj vzhľadom na to, že mesačník Svit nie je investigatívne médium, ale
informačník, ktorého úlohou je informovať a vzhľadom na periodicitu vydávania je to skôr
sumarizovanie informácií. Informácia o tom, prečo článok o januárovom rokovaní
zastupiteľstva vyjde v marcových novinách bola uvedená aj na konci článku o decembrovom
rokovaní spolu s vysvetlením o limitovaných kapacitných priestoroch. Článok o rokovaní MsZ

zároveň nie je kľúčovou informáciu celých novín, nakoľko je rokovanie prístupné aj inými
spôsobmi (priamy prenos, videozáznam na web stránke, zápisnica z rokovania je verejne
prístupný dokument)

•

Najdôležitejším faktorom vplývajúcim na čas doručovania novín je to, že noviny sú
distribuované Slovenskou poštou prostredníctvom platenej služby, kde síce proklamujú, že
táto služba má byť realizovaná odo dňa úhrady do troch dní, avšak nie je tomu tak. Je
zároveň nedokázateľné a nereklamovateľné Slovenskej pošte preukázať nenaplnenie tejto
služby, aj napriek tomu, že niekoľkokrát sme vyzvali obyvateľov, aby nás informovali
o doručení. Zároveň aktuálne nie je k dispozícii iná podobná spoločnosť, ktorá by zabezpečila
službu distribúciu za podobné ceny alebo v lepšej kvalite.

•

Redakcia rada zapracuje aktuálnejšie témy, alebo témy, ktoré obyvateľov zaujímajú a uvíta
prípadne podnety, alebo príspevky od poslancov alebo obyvateľov

