
 

Zápis č. 7/2015 
Zo zasadnutia Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta 

dňa 28. 9. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1.   Vyhodnotenie Hlasu Nového Mesta č. október/2015 
2.   Prerokovanie navrhovaného obsahu Hlasu Nového Mesta č. november/2015 
3.   Návrh Štatútu Hlasu Nového Mesta (prerokovanie pripomienok). 
4.   Diskusia / rôzne 

 
Zasadnutie viedol predseda Redakčnej rady HNM Mgr. Rudolf Kusý. 
 
K bodu 1 
Redakčná rada HNM zhodnotila obsah októbrového vydania Hlasu Nového Mesta. Šéfredaktor Ing. 
Líška vyzdvihol najmä článok o iniciatíve Mestské zásahy, ako tému, ktorú čitateľ určite ocení. 
 
K bodu 2  
Redakčná rada HNM schválila obsah novembrového vydania Hlasu Nového Mesta.  
Líška vyjadril záujem spracovať tému z rokovania o dopravnom riešení na Kramároch a Kolibe 
v rámci participatívneho rozpočtu..  
Z obsahu boli presunuté do niektorého z budúcich vydaní články: Na Kamzíku bude nové  
ihrisko (JUDr. Korček) a príspevok na zdravotnú tému (MUDr. Dubravický). 
 
K bodu 3 
 
Redakčná rada HNM prerokovala pripomienky, ktoré k návrhu Štatútu Hlasu Nového Mesto Ing. arch. 
Vaškovič a JUDr. Korček. Vedúca právneho oddelenia MÚ Mgr. Tomčíková Moravcová po 
zapracovaní schválených pripomienok zašle materiál členom Redakčnej rady HNM na definitívne 
odobrenie a následne predloží Návrh Štatútu Hlasu Nového Mesta na rokovanie komisií.  
 
K bodu 4 
Ing. Škutková požiadala Redakčnú radu HNM o schválenie zľavy pre potenciálnych inzerentov: 

- V prípade inzerenta, ktorý má záujem inzerovať v HNM svoje služby - lekárska ambulancia, 
ide o platené inzeráty (1/4 strany) v troch po sebe idúcich vydaniach, pričom dve uverejnenia 
budú v plnej cene a tretie zdarma. Redakčná rada vyslovila súhlas. 

- V prípade druhého inzerenta – investora (predaj bytov) Ing. Škutková predostrela záujem 
klienta o celoročnú platenú inzerciu, kde inzerent požaduje zvýhodnené podmienky. Redakčná 
rada vyslovila súhlas so zľavou, kde v prípade 7 a viac platených uverejnení môže inzerent 
získať 3 uverejnenia zdarma. Redakčná rada HNM požaduje dohodnúť s inzerentom 
podmienku, že v prípade nevhodného obsahu je možné inzerciu odmietnuť.  

 
 

               
 
 
 
 

          Zapísal: Mgr. Ján Borčin, 
                                                tajomník Redakčnej rady HNM 


