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Redakčná rada Hlasu Nového Mesta

V Bratislave 18. február 2019

ZÁPISNICA č .  1 / 2019
Zo zasadnutia Redakčnej rady Hlasu Nového Mesta, ktoré sa konalo 18. februára 2019
(v budove Miestneho úradu MČ BA NM, Junácka 1, zasadacia miestnosť sekretariátu

starostu, 4. poschodie)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie/schválenie programu zasadnutia Redakčnej rady Hlasu Nového Mesta
2. Schválenie návrhu tém do vydania Hlasu Nového Mesta č. apríl/2019
3. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie/schválenie programu zasadnutia Redakčnej rady Hlasu Nového
Mesta

Členovia Redakčnej rady HNM schválili program zasadnutia.

Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ:     6
ZA:                  6
PROTI:                  0

ZDRŽAL SA:        0

K bodu 2 – Schválenie návrhu tém do vydania Hlasu Nového Mesta č. apríl/2019

Šéfredaktorka Mgr. Mašátová Haliaková navrhla doplniť tému narodeniny Rodinného centra
Kominárka a v plánovanom článku z rokovania MZ (rozpočet mestskej časti Nové Mesto na
rok 2019) tematickú anketu s poslancami miestneho zastupiteľstva.

Členovia rady sa dohodli, že súčasťou prehľadu gescií poslancov v aktuálnom volebnom
období bude krátky text, ktorý zrozumiteľne uvedie termín „gescie“.

Členovia Redakčnej rady HNM schválili návrh tém do vydania HNM č. apríl/2019.



Hlasovanie: ZÚČASTNENÍ:     7
ZA:                  7
PROTI:                  0
ZDRŽAL SA:        0

K bodu 3 – Rôzne

Mgr. Mašátová Haliaková navrhla väčšie zapojenie poslancov pri spracovaní niektorých tém,
ktoré zodpovedajú ich odbornosti. Taktiež ponúkla na zváženie zaradenie a spracovanie
pravidelných podnetov občanov do obsahovej štruktúry Hlasu Nového Mesta.

Podľa Mgr. Mašátovej Haliakovej by mal byť inzercia v Hlase Nového Mesta viditeľnejším
označením odčlenená od redakčného obsahu. Predseda rady Mgr. Kusý ju požiadal, aby na
najbližšom zasadaní Redakčnej rady HNM predostrela konkrétny návrh tohto riešenia.

Ing. Škutková informovala, že na najbližšom zasadaní rady bude informovať o výsledku
čitateľského prieskumu/ankety o vnímaní obsahu Hlasu Nového Mesta.

Ing. Gašpierik požiadal o predloženie časového harmonogramu príspevkov, v ktorých sa budú
predstavovať poslanci miestneho zastupiteľstva aktuálneho volebného obdobia. Väčšina
členov redakčnej rady sa zhodla na tom, že s predstavovaním je vhodné začať po uplynutí
približne 6-mesačného poslaneckého obdobia. V takomto období budú všetci členovia MZ
oslovení vrátane oznámenia konkrétneho termínu ich (profilového) príspevku.

Členovia rady sa informovali na možnosť zverejňovať obsah vydaní Hlasu Nového Mesta na
internete. Mgr. Tettinger uviedol, že sa tak deje už dnes, keď sa časť článkov publikuje medzi
novinkami na stránke mestskej časti www.banm.sk. V priebehu tohto roka chce mestská časť
spustiť samostatnú podstránku s online verziou článkov z Hlasu.

Redakčná rada si dohodla pevný termín zasadnutí – vždy v piatok o 8.30 hod. (posledný alebo
prvý v danom mesiaci). Mgr. Borčin pripraví harmonogram zasadnutí na celý rok 2019.

Redakčná rada sa dohodla na termínoch nahlasovania a odovzdávania príspevkov do
pripravovaných vydaní – najneskôr k 1. dňu v mesiaci (predchádzajúcemu mesiacu vydania)
je potrebné Ing. Škutkovej nahlásiť tému a rozsah článku a najneskôr 5. deň v mesiaci
odovzdať hotový text (+ príp. fotografie) na zverejnenie. Skoršie dodanie je vždy vítané,
nakoľko umožní vhodné zaradenie, lepšie spracovanie i prípadné odsúhlasenie textu.

Mgr. Borčin a Ing Škutková požiadali členov rady, aby pri e-mailovej komunikácii včas
reagovali na žiadosti o potvrdenia termínov, ako aj o vyjadrenie sa k textom do aktuálneho
vydania a pod. a komunikáciu preposielali do kópie všetkým členom Redakčnej rady HNM.
(V prípade, že sa člen rady nevyjadrí v požadovanej lehote, bude to pre danú záležitosť
vnímané ako súhlasné stanovisko.)



Mgr. Rudolf Kusý v. r.

Predseda  Redakčnej rady HNM

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková v. r.

Šéfredaktorka Hlasu Nového Mesta

Mgr. Ján Borčin v. r.

Zapisovateľ Redakčnej rady HNM


