Správa o stave kroniky začiatkom roku 2016
Spracoval som návrhy zápisov do kroniky za rok 2015 a retrospektívny zápis za rok
2014. Oba zápisy sú spracované na približne 50 stranách, čo je zápis typický pre lokalitu, vo
veľkosti mesta Sečovce. Do júna 2015 som spracoval osnovu podľa VZN 3/2013, týkajúcu sa
práce kronikára, ktorú som dňa 22. júna 2015 preposlal ako osnovu kroniky emailom
s názvom pomoc kronike. Obsahom tejto osnovy boli jednotlivé body rozpracované podľa §
4 VZN č. 3/2013. Túto pomoc kronike som e-mailom poslal pánu primátorovi MVD.
Jozefovi Gamrátovi, predsedovi „letopiseckej komisie“ Mgr. Jozefovi Vargovi a
„predsedníčke“ Mestského zastupiteľstva RNDr. Monike Bérešovej. Pri zápisoch som
postupoval podľa § 6 VZN č.3/2013. Mojim hlavným pracovným materiálom boli zápisnice
i uznesenia MsZ, mesačníky, ktoré sú vydávane v našom meste a podobne. Mesto zriadilo
kronikársky e-mail: kronikar@secovce.sk. Bolo to nevyhnutné z dôvodu urýchlenia prenosu
informácií pri zachovaní kompatibility informačných médií. V podstate každú samostatnú
jednotku (nepresné označenie je aj inštitúcia) by som chcel ešte raz požiadať, aby na uvedený
email posielali žiadané informácie. Pod samostatnou jednotkou rozumiem samostatné
podobné činnosti, ktoré tvoria autonómny celok. Do mestskej samostatnej jednotky rátam
odbory MsZ, komisie MsZ, odbory MsÚ, mestské podniky, ale aj Mestskú knižnicu, Kultúrny
dom a podobne. Súkromné samostatné jednotky môžu byť lekári, podnikatelia, živnostníci
a podobne. Všetky tieto a podobné samostatné jednotky by som požiadal, aby na príslušný email každoročne posielali správy podľa šablóny:
FORMULÁR „
KRONIKA MESTA SEČOVCE“

Názov, adresa inštitúcie, podniku, rok vzniku: .........................................................................................................
Mená a funkcie štatutárnych zástupcov:...................................................................................................... ..............
Hlavné zameranie inštitúcie, podniku, obchodu a podobne:......................................................................................
Počet pracovníkov: .......................................................................................................... ..........................................
Dôležité informácie údaje do kroniky mesta Sečovce:...........................................................................................

Ďalej by bolo skvelé, keby samostatné jednotky mesačne rozpísali jednu záležitosť,
ktorú potrebovali vybaviť v súlade so svojimi činnosťami, uviesť sumu, ak je to možné a
finančne zhodnotiť. Samozrejme ohodnotiť význam tejto záležitosti, ak sa dotyčná záležitosť
podarila, alebo keď sa nepodarila, aj s finančným vyhodnotením, ak sa to dá, resp.
ekonomickým dopadom pre samostatnú jednotku, poprípade širšie okolie.
Hlavnými zásadami kronikárskej práce je stručnosť, vecnosť a neutrálnosť. Rozpor je
už v slovách vecnosť a stručnosť. Niektorí občania mi určite vytknú zapisovanie parciel
a rozpísavanie istých vecí.
Práve to je vecnosť, presne zaznamenávať skutočnosti
v intenciách príslušnej charakteristiky činnosti, ako napr. hospodárstvo, školstvo a podobne.
Radšej by som čitateľov informoval, že v tej a tej budove, ktorá sa nachádza na tej a tej ulici
sa stalo to a to. Bez identifikačných značiek musím použiť to čo máme a v tomto prípade to
boli parcely. Navrhujem zlúčiť v §4 VZN č. 3/2013 body b) Hospodársky života c)
Výstavba. Dôvod je ten, že je pomerne ťažko oddeliť tieto body. Snažil som sa, aby
informácie v bode b) Hospodársky život sa neopakovali v bode c) Výstavba, sú ako
siamské dvojčatá. Práve tieto body oddeliť, aby sa neopakovali, mi pri konečnej tvorbe zápisu
zobrali 50% celkového času. Všetko čo sa týkalo napr. Domu Seniorov po hospodárskej
i stavebnej stránke som dal spolu. Chronologicky som informácie zoskupil v rámci
jednotlivých bodov. Dom Seniorov z hľadiska hospodárskeho a stavebného. Efektívnejšie by
bolo tie záležitosti spojiť. Okrem tejto jednej uvedenej výnimky, ktorú som uviedol, som sa
snažil v rámci „jednotlivých bodov“ jednotlivé informácie vytriediť podľa toho, ako

chronologicky udalosti nasledovali. V podstate každý, koho som oslovil, mi informácie
poslal, s jednou výnimkou Bytovým hospodárstvom s.r.o. (BH). Nepomohla ústna,
elektronická a na základe predošlých ani oficiálna písomná žiadosť z 25.11.2015. Jediné, čo
o BH za rok 2015 vieme, že vôľa občanov bytovky Manet prerušiť dodávku tepla od BH je
veľmi silná. Dúfam, že pán riaditeľ BH s.r.o. sa snaží už občanov spomenutej bytovky
presvedčiť, že je to zlý nápad a prajem mu veľa šťastia pri tejto ťažkej práci. Ďalej by bolo
vhodné, aby sa jasne stanovilo, že sa kronika nebude ručne písať aj z dôvodu budúcej
digitalizácie. Ako príklad môžem uviesť mesto Trenčín. Mesto Vranov nad Topľou
rozlišuje pojmy Pamätná kniha mesta a Kronika mesta tak, ako je uvedené v ich štatúte
mesta. Neutrálnosť, alebo nestrannosť, alebo objektívnosť absolútne neexistuje, len sa k nej
možno priblížiť. Riešenie tejto situácie je obzvlášť nápadné práve pri písaní kroník, preto to
heslo Publia Cornelia Tacita: „Sine ira et studio ( Bez hnevu a zaujatosti). Mimochodom, ani
jemu sa to nepodarilo. Túto katastrofu som riešil pohľadom strán na danú problematiku.
Primátor požadoval, aby jeho vyjadrenie bolo prezentované, ako prvé v poradí, čo som tam,
kde sa to v návrhu zápisu dalo, realizoval. Čo sa týka súťaží, zapísal som len víťazstvá
celomestské, okresné, republikové a podobne. Ocenil by som, keby všetky kultúrne jednotky,
a nielen ony, aktualizovali svoj obsah na webstránkach pravidelne. Špeciálnym problémom je
bod Počasie. Relevantné informácie, ktoré sú presné, možno získať jedine z SHMÚ - stanica
Milhostov. V zápise som uviedol len informácie, ak sa stalo niečo extrémne, ale i tam som sa
snažil použiť údaje z SHMÚ - stanica Milhostov. Tento náš sečovský meteorologický
problém navrhujem riešiť zistením, kto zo Sečovčanov sa venuje koníčku meteorológie
a klimatológie a má na to príslušné laboratórium, resp. podľa predpisov vybavenú
stanicu. Uzavrieť s ním napr. zmluvu za celoročné poskytovanie údajov za dohodnutú úľavu,
alebo kúpiť certifikovaný meteorologický teplomer a dať ho na miesto v meste, ktoré bude
spĺňať všetky náležitosti, s napojením prostredníctvom internetu o stave daných údajov…

