
 
 

Zápis č. 2/2015 
Zo zasadnutia Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta 

dňa 27. 3. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1.   Vyhodnotenie Hlasu Nového Mesta č. apríl/2015 
2.   Prerokovanie navrhovaného obsahu Hlasu Nového Mesta č. máj/2015 
3.   Diskusia / rôzne 

 
Zasadnutie viedla podpredsedníčka Redakčnej rady HNM Ing. Jana Škutková 
 
K bodu 1 
Redakčná rada zhodnotila aprílové vydanie Hlasu Nového Mesta. JUDr. Korček vyzdvihol 
kvalitné spracovanie čísla. Ocenil spracovanie prehľadu o gesciách poslancov. Ing. arch. 
Vaškovič tlmočil priaznivé ohlasy na článok týkajúci sa výstavby na Vlárskej ulici, 
informoval o e-mailovej reakcii čitateľa, ktorý ocenil, že mesačník sa venuje tomuto 
problému. Ing. Škutková poďakovala Ing. arch. Vaškovičovi za spoluprácu pri príprave 
článku o výstavbe na Vlárskej.  
Ing. Líška taktiež ocenil obsahové a grafické spracovanie vydania. Upozornil na nefunkčnú 
telefónnu linku v článku o výtlkoch v mestskej časti. Mgr. Borčin informoval, že problém sa 
už rieši s kompetentnými osobami z úradu a EKO-podniku a už v najbližšom vydaní bude 
v HNM zverejnený funkčný kontakt. 
 
K bodu 2 
Redakčná rada HNM prerokovala obsah májového vydania. JUDr. Korček navrhol zaradiť 
spomienkový článok o pánovi Dušanovi Bobríkovi, bývalom poslancovi a bývalom 
šéfredaktorovi HNM, v súvislosti s jeho úmrtím.  
JUDr. Korček informoval, že do júnového vydania HNM chce pripraviť článok o novej 
cyklotrase na Kamzíku (OZ Slobodní bajkeri) a perspektívne o novom infozákone. 
Taktiež navrhol zaradenie rubriky „Predstavujeme poslancov“. Ing. Škutková navrhla, aby 
rubrika bola spustená až na jeseň tohto roka – teda v čase, keď už poslanci budú mať časť 
svojej poslaneckej agendy/práce za sebou a budú môcť o nej informovať. Redakčná rada sa 
zhodla, že poslanci budú predstavovaní postupne podľa abecedy.  
Ing. Líška navrhol zaradenie „seriálu“ o územnom plánovaní v Novom Meste. Ing. arch. 
Vaškovič navrhol začiatok seriálu na jeseň tohto roka.  
MUDr. Dubravický predostrel návrh na autorské spracovanie tematiky prevencie a správneho 
zdravotného štýlu z pohľadu lekára v budúcich vydaniach HNM.  
 
K bodu 3  
- Redakčná rada na návrh Ing. Škutkovej súhlasila, aby v individuálnych prípadoch mohli byť 
dlhodobým inzerentom poskytnuté zvýhodnené podmienky pre inzerovanie v HNM. 
- JUDr. Korček požiadal, aby členom redakčnej rady boli ešte pred vydaním čísla články 
zasielané na ich e-mailové adresy. Po diskusii sa redakčná rada dohodla, že členovia rady 
budú e-mailom dostávať pred samotným zverejnením články týkajúce sa miestneho 
zastupiteľstva, miestneho úradu a organizácií mestskej časti. Prípadné pripomienky budú 



akceptované len v prípade bezodkladnej reakcie člena redakčnej rady a časových možností 
prípravy aktuálneho vydania HNM. 
- JUDr. Korček v rámci diskusie predostrel možnosť iných ako piatkových termínov zasadnutí 
redakčnej rady – napr. v stredu.. Redakčná rada sa dohodla, že na najbližšom zasadnutí bude 
predložený nový návrh termínov na rok 2015, ktorý prerokuje.  
 
Redakčná rada sa dohodla, že ďalšie zasadanie Redakčnej rady HNM bude v stredu 29. 
apríla 2015 o 8.30h (teda nie vo štvrtok 30. apríla, ako to bolo v pôvodnom harmonograme).  
 
 

 
                           

 
                         
 
 

          Zapísal: Mgr. Ján Borčin, 
            tajomník Redakčnej rady HNM 


