
 
 

Zápis č. 1/2015 
Zo zasadnutia Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta 

dňa 27. 2. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1.   Prerokovanie pravidiel činnosti Redakčnej rady HNM 
2.   Vyhodnotenie Hlasu Nového Mesta č. marec/2014 
3.   Prerokovanie navrhovaného obsahu Hlasu Nového Mesta č. apríl/2015 
4.   Schválenie termínov zasadnutí Redakčnej rady v roku 2015 
5.   Diskusia / rôzne 

 
Zasadnutie viedol predseda Redakčnej rady HNM Mgr. Rudolf Kusý 
 
K bodu 1 
Podpredsedníčka Redakčnej rady HNM Ing. Škutková informovala o náležitostiach 
týkajúcich sa prípravy mesačníka Hlas Nového Mesta (uzávierky, príprava materiálov, 
komunikácia s autormi článkov a pod.). Informovala členov Reakčnej rady, že do 1. 
kalendárneho dňa v danom mesiaci jej musí autor článku nahlásiť tému, ktorú chce spracovať 
a jej rozsah, do  5. dňa – v odôvodnených prípadoch najneskôr do 10. dňa – v mesiaci 
odovzdať hotový článok.  
Predseda Reakčnej rady Mgr. Rudolf Kusý nastolil otázku kvality papiera/tlače Hlasu Nového 
Mesta. Informoval, že v rámci verejného obstarávania (elektronická aukcia) sa mestskej časti 
darí znižovať cenu za tlač mesačníka.  
Šéfredaktor Ing. Líška ocenil, že časopis vychádza v kvalite, ktorá predstavuje špičku v rámci 
Bratislavy. Navrhuje „nepodliezať latku“, zachovať súčasnú kvalitu tlače ako aj obsahu. 
Ing. arch. Vaškovič taktiež súhlasí, aby sa neznižovala produkčná ani obsahová kvalita 
mesačníka.  
Členovia Redakčnej rady diskutovali aj na tému klesajúceho objemu inzercie v porovnaní 
s minulosťou. Ing. arch Vaškovič skonštatoval, že ide o všeobecný trend – firmy vynakladajú 
na inzerciu menej finančných prostriedkov. 
 
K bodu 2 
Redakčná rada HNM zhodnotila obsahovú aj vizuálnu skladbu marcového vydania Hlasu 
Nového Mesta bez pripomienok. Ing. Líška okrem iného pochválil článok týkajúci sa 
novomestskej lanovky – ako témy, ktorá sa teší širokému verejnému záujmu.  
 

K bodu 3  
Redakčná rada HNM prerokovala obsah aprílového vydania. Ing. arch. Vaškovič navrhol 
doplniť do tém spomienkový článok k výročiu úmrtia farára Branislava Bukovského a článok 
k výstavbe na Kramároch (Vlárska). Ing. Líška navrhol na spracovanie do budúcich vydaní 
Hlasu Nového Mesta sériu článkov o územnom plánovaní a výstavbe v MČ Nové Mesto, 
článok o „výtlkoch“ na cestách po zimnej sezóne, článok o revitalizácii Železnej studničky 
(Rotunda).  
 
 



 
 
K bodu 4  
Bez pripomienok. 
 
Termín ďalšieho zasadania Redakčnej rady HNM – v piatok 27. marca 2015, 8.30h 

 
 

 
                           

 
                         
 
 

          Zapísal: Mgr. Ján Borčin, 
          tajomník Redakčnej rady HNM 


