
 
 

Zápis č. 3/2015 
Zo zasadnutia Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta 

dňa 29. 4. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

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

 
Zasadnutie viedla podpredsedníčka Redakčnej rady HNM Ing. Jana Škutková 
 
K bodu 1 
Redakčná rada zhodnotila májové vydanie Hlasu Nového Mesta. JUDr. Korček sa zaujímal 
o spôsob výberu fotografií do vydania. Podotkol, že pri ich výbere by sa malo zohľadňovať 
širšie spektrum poslancov miestneho zastupiteľstva a skonštatoval, že niektorí poslanci sa 
sťažovali, že na fotografiách v májovom vydaní sú znázornení prevažne poslanci z jednej 
poslaneckej skupiny. Podpredsedníčka rady Ing. Škutková informovala, že fotografie do 
vydania vyberá ona a kritériom je ich technická a kompozičná kvalita, pričom akcent sa kladie 
na občiansky motív. Šéfredaktor Ing. Líška skonštatoval, že pripomienka JUDr. Korčeka sa 
berie na vedomie. 
Ing. arch. Vaškovič ocenil výber fotografie k článku o vítaní novorodencov a skonštatoval, že 
Hlas Nového Mesta by sa aj v budúcnosti mal venovať viacdetným rodinám. 
Ing. Líška ocenil inzertnú spoluprácu s obchodným centrom Polus. 
JUDr. Korček uviedol, že informácie o podujatiach mestskej časti by mohli byť v rámci 
možností šírené prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a nie letákovou formou. Mgr. Tettinger 
a Mgr. Borčin informovali, že Miestny úrad túto formu vždy zvažuje. Nie vždy je však možné 
v takýchto prípadoch „stihnúť“ uzávierku Hlasu Nového Mesta, v iných prípadoch sa podarí 
do aktuálneho vydania zaradiť aspoň základnú informáciu (deň, čas a miesto konania akcie), 
prípadne aj informáciu, ktorá už bola distribuovaná aj na letáku – v záujme čo najvyššej 
informovanosti a účasti na podujatiach, ktoré mestská časť organizuje pre občanov. 
 
K bodu 2 
Redakčná rada HNM prerokovala obsah júnového vydania. Ing. Škutková sa dohodla s JUDr. 
Korčekom na termíne dodania článku o novej cyklotrase na Kolibe – do 6. mája 2015. JUDr. 
Korček do letného vydania (júl-august) navrhol spracovanie článku o revitalizácii lesoparku 
(50 000 € z rozpočtu hlavného mesta).   
Ing. Škutková doplnila do obsahu článok o stretnutí s občanmi k výstavbe na Teplickej 
a článok o garážach na Zátiší (ako sa veci pohli ďalej).  
Mgr. Borčin informoval o zaradení článkov o rozpočte mestskej časti na rok 2015 a kvalite 
vody v jazere Kuchajda pred kúpacou sezónou. 
 
K bodu 3  
JUDr. Korček informoval, že dohodnuté zasielanie článkov členom Redakčnej rady HNM 
pred ich zverejnením bolo v súvislostí s májovým vydaním v poriadku a bez problémov. Ing. 
Škutková ocenila promptné odpovede členov rady.  



 
 
  
 
Redakčná rada sa dohodla, že ďalšie zasadanie Redakčnej rady HNM bude v stredu 27. mája 

2015 o 8.30 h (teda nie v piatok 29. mája, ako to bolo v pôvodnom harmonograme).  
 
 

 
                           

 
                         
 
 

          Zapísal: Mgr. Ján Borčin, 
             tajomník Redakčnej rady HNM 


