
 
 

Zápis č. 4/2015 
Zo zasadnutia Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta 

dňa 27. 5. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1.   Prerokovanie návrhu nového Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  
      Hlas Nového Mesta 
2.   Vyhodnotenie Hlasu Nového Mesta č. jún/2015 
3.   Prerokovanie navrhovaného obsahu Hlasu Nového Mesta č. júl-august/2015 
4.   Diskusia / rôzne 

 
Zasadnutie viedol predseda Redakčnej rady HNM Mgr. Rudolf Kusý 
 
K bodu 1 
Redakčná rada HNM prerokovala návrh nového Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava - 
Nové Mesto Hlas Nového Mesta. K materiálu vystúpil spracovateľ - vedúca právneho 
oddelenia Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková. Skonštatovala, že súčasný Štatút Hlasu 
Nového Mesta bol prijatý ešte v roku 1996 resp. 2003, v mnohom už nereflektuje dobu 
a vyžaduje si úpravy.  
Členovia Redakčnej rady HNM predložili niekoľko pripomienok a návrhov, ktoré Mgr. M. 
Moravcová Tomčíková zapracuje do materiálu a opätovne predloží Redakčnej rade HNM.  
 
K bodu 2 
Redakčná rada HNM zhodnotila obsah júnového vydania Hlasu Nového Mesta bez 
pripomienok.  
 
K bodu 3  
Redakčná rada HNM schválila obsah júlového/augustového dvojčísla Hlasu Nového Mesta.  
Šéfredaktor Ing. M. Líška opätovne požiada poslanca Mgr. M. Vlačikyho o text článku o 
rekonštrukcii vojenskej kaverny (zaradený bude do niektorého z budúcich čísel). 
Ing. arch. P. Vaškovič požiadal o zaradenie príspevku od Ing. S. Winklera ohľadne dopravnej 
situácie na Račianskej ulici v súvislosti s výstavbou komplexu Pri Mýte. Ing. arch. Vaškovič 
bude informovať Ing. S. Winklera, že v prípade záujmu o zaradenie do júlového čísla, treba 
do 1. 6. 2015 potvrdiť záujem o priestor v Hlase a do 5. 6. 2015 dodať hotový text. 
 

K bodu 4 

Ing. J. Škutková tlmočila Redakčnej rad HNM milú informáciu súvisiacu s otvorením 
Transplantačnej jednotky v Národnom onkologickom ústave. NOÚ redakciu informoval, že 
manžel jednej pacientky sa rozhodol darovať ústavu na základe článku v Hlase Nového Mesta 
o NOÚ obraz, ktorý maľovala jeho nebohá manželka. Tá si želala, aby bol obraz vystavený 
niekde, kde poteší ľudí. (Otvorenia nového pracoviska NOÚ sme sa zúčastnili a do 
najbližšieho čísla pripravíme o tejto udalosti článok.) 

 



 
 
Redakčná rada HNM sa dohodla na odpovedi na reakciu/pripomenku čitateľky na článok „Na 
Stromovej bola reč o biorezonancii“, o ktorej radu informovala Ing. Škutková. 
 
 
Redakčná rada sa dohodla, že ďalšie zasadanie Redakčnej rady HNM bude v piatok 26. júna 
2015 o 8.30 h  
 

 
               

 
          Zapísal: Mgr. Ján Borčin, 

                    tajomník Redakčnej rady HNM 


