8 / INFORMÁ CIE/ INZERCIA

V minulom čísle sme uverejnili
najpodstatnejšie ú daje z prieskumu
sledovanosti miestnych mé dií v Pezinku. Do prieskumu bolo zapojených 100 občanov. Dopĺňame ich o
ďalšie informá cie, ktoré hodnotia
ná š časopis.
l Terajšírozsah Pezinč ana (12
strá n) považ ujú respondenti:
78 percent za dostatočný, 11 percent za nedostatočný (navrhujú rozšírenie), 11 percent sa nevyjadrilo;
l Periodicitu vydá vania Pezinč ana (1x za mesiac) považ ujú
respondenti:
84 percent za dostatočnú , 6 percent za nedostatočnú (navrhujú ,
aby vychá dzal 2x do mesiaca), 10
percent sa nevyjadrilo;
l Č o sa respondentom na č asopise Pezinč an pá č i:
aktuá lne informá cie o dianí v meste
(28x), všetko (7x), pestrosť (4x),
serió
znosť (3x), všestrannosť, inzerá ty, že vôbec vychá dza, grafická
ú prava, kultú rna rubrika, objektívnosť (po 2x), spoločenská kronika,
fotografie, že je dobrý, prehľadnosť,
že je zameraný na obyvateľov
mesta, že je taký aký je (po 1x);
l Č o sa respondentom na č asopise Pezinč an nepá č i:
veľa inzercie (3x), nezachytá va
všetko dianie v meste (3x), malý
rozsah (2x), že je čiernobiely, malý
ná klad, nepíše o dianí v okolí
mesta, je neaktuá lny, má lo športu,

nedostatok informá cií pre ženy,
nemá dobrú evidenciu o obyvateľoch (narodení, zomrelí ...), je nevyvá žený, má má lo fotografií, mal
by viac mapovať kriminalitu (čierna
kronika), popisuje má lo dôležité
veci, grafika, mal by byť zošitý, je
neprehľadný (po 1x);
l Č o by ste na č asopise zlepšili:
uverejňovať viac fotografií (3x),
farebnú tlač (3x), zmeniť papier,
zošívať ho, oživiť grafiku (po 2x),
viac spravodajstva o životnom

prostredí, zaviesť rubriku pre zá hradká rov, hubá rov, zbaviťsa servilnosti k mestu, uverejňovať viac inzercie, uverejňovať menej reklá m,
zaraďovať vtipy, uverejňovať viac
podnetov a listov občanov, vä čší
priestor na ná zory občanov, ohlasy
občanov, ich problé my, písať o historických udalostiach, zamerať sa
na turistické akcie v meste a okolí,
viac predstavovať mestské zastupiteľstvo, pretože veľa ľudí nepozná
poslancov (po 1x);

Aj keď niektoré pripomienky a požiadavky, ktoré sa v ankete vyskytli,
boli len v zanedbateľnom počte,
chceme na ne reagovať:
...veľa inzercie
- V rozpočte mesta má me určené i
príjmy. Tieto sa realizujú formou
inzercie. Zníženie rozsahu inzercie
za daných podmienok nie je možné .
... malý rozsah strán, nedostatočný
náklad, farebná tlač
- Tieto požiadavky by sa dali splniť
iba vtedy, keď by sa zvýšili ná klady
na výrobu novín. Pri sú časnej napä tosti mestské ho rozpočtu to pôjde
asi ťažko. Nakoniec, so zvyšovaním ná kladov nesú hlasí ani 60 percent respondentov tohto prieskumu.
... zoš ívanie novín
- Spôsobilo by to ďalšie zvyšovanie

ná kladov. Taktiež tlačiareň by potrebovala na tieto prá ce dlhší výrobný
termín. Ná š zá ujem je tento termín
skôr skracovať, aby sme mohli priná šaťviac aktuá lnych informá cií.
... viac fotografií, viac š portu, rubriky
pre záhradkárov, hubárov, vtipy,
rozš írenie spravodajský ch materiálov, prináš ať informácie z okolia.
- Všetko to sú visí s obmedzeným
rozsahom novín. Z tohoto dôvodu
niektoré materiá ly už teraz nedoká žeme uverejniť alebo ich musíme
skracovať. Našim zá merom predovšetkým je, aby sme čitateľom poskytli tie najpodstatnejšie informá cie
o dianí v meste.
S ostatnými pripomienkami sa
zaoberá me a budeme sa ich snažiť
realizovať.
Milan Oravec, šéfredaktor

Po trase Malokarpatskej vínnej cesty sa vydali pozvaní naši
a zahraniční noviná ri 2. jú la, aby
lepšie spoznali tunajšie viná rske a pohostinské zariadenia.
Navštívili Raču, Svä tý Jur,
Slovenský Grob, Š enkvice,
Vištuk, Č astú , Modru, Pezinok a
Limbach. V našom meste si pozreli historické pivnice v Malokarpatskom mú zeu, viná rske
pivnice firmy Víno Matyšá k, Farskú pivnicu, kde ich privítal predseda združenia Malokarpatská
vínna cesta Ing. Milan Pavelka
a v pivnici firmy Hacaj predseda
Združenia pezinských vinohradníkov a viná rov Ing. Já n
Hacaj.
(mo)

Na tohtoročnom 3. ročníku
UNICEF TOURU v Pezinku 2.
jú na sa zú častnilo 250 pochodujú cich detí, rodičov a študentov. Ú častníci pochodu a sponzori akcie prispeli sumou 22 059
Sk na podporu detí v rozvojových krajiná ch.
Organizá torom podujatia bol
Slovenský výbor UNICEF a Malokarpatské osvetové stredisko
v Pezinku.
(mo)

