
 Záznam 
z XII. zasadnutia Redakčnej rady pri Miestnom zastupiteľstve  

MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 20.6.2016 
 
 
Predseda RR:  Mgr. Marián Horenský 
 
Prítomní:                        Ing. Jana Timková, Ing. Milan Pach, p. Iveta 

Adamčíková 
 
Redaktor – editor:   
  
Za MÚ:                  Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. (sekretár redakčnej 

rady) 
 
Hostia: Ing. Alfonz Halenár – starosta MČ Košice – Sídlisko 

KVP 
 
Ospravedlnení:                        p. Alžbeta Bukatová; Vojtech Tóth, MBA 
 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Príprava vydania občasníka KVaPka (3/2016) 

3. Rôzne 

4. Záver 

 
Redakčná rada bola na svojom XII. zasadnutí uznášaniaschopná. Ospravedlnení boli 

členovia RR p. Bukatová a p. Tóth.  
          

1. Schválenie programu rokovania RR 
Predseda RR predniesol jednotlivé body programu zasadnutia (s dôrazom na prípravu 3. 

kalendárneho čísla občasníka MČ) a zároveň vyzval prítomných členov RR k hlasovaniu, 
keďže nik z prítomných členov nemal žiadny bod na doplnenie. 

Návrh na uznesenie č. 20160620/1: „Redakčná rada schvaľuje program XII. zasadnutia 
Redakčnej rady“.   

            ( 4 – 0 – 0 ) 
 

2. Príprava vydania občasníka KVaPka (3/2016) 
Predseda RR prítomným pred možnosťou vyjadriť sa k jednotlivým stranám občasníka 

odpovedal už na vopred položené otázky, ktoré vyplynuli z diskusie pred konaním rokovania 
RR. 

Na starostovu pripomienku ohľadom kvantitatívneho priestoru pre poslancov v rámci 
rubriky „Poslanecká sms“ bolo odpovedané v intenciách, že z dôvodu nezaslania odpovedí od 
všetkých poslancov pre danú rubriku (ide o možnosť a nie povinnosť pre poslancov) nedošlo 
ku kvantitatívnemu zásahu odpovedí. Pre budúcnosť sa môže uvažovať o ohraničení odpovedí 
(z kvantitatívneho hľadiska). 



V rámci rubriky „Poslanecké dni“ z dôvodu, že oficiálne nebola oznámená politická 
príslušnosť poslancov Lörinca, Mihaľova a Matoušeka, v kolónke „Nominácia“ ostáva pre 
súčasnosť platná informácia o politickej príslušnosti vyššie spomenutých poslancov MieZ 

Článok „Odpad na území mestskej časti“ je z dôvodu svojho rozsahu navrhnutý rozdeliť 
na dve časti s tým, že druhá časť vyjde v septembrovom vydaní občasníka MČ.  

Členovia RR sa následne vyjadrovali po jednotlivých stranách k finálnej verzii občasníka. 
Pripomienka vyvstali na strane č. 7, kedy zo strany p. Pacha a p. Timkovej padol návrh aby 
oznam o ukončení kopírovania v priestoroch MiÚ sa presunul v rámci predmetného stĺpca na 
horný okraj so žiadosťou zakomponovať oznam do vhodného rámčeka.   

Návrh na uznesenie č. 20160620/2: „Redakčná rada schvaľuje vydanie občasníka 
KVaPka 3/2016 so zapracovaním pripomienky“.   

            ( 4 – 0 – 0 ) 
 

3. Rôzne 
P. Timková bližšie informovala o pripravovanej bezplatnej mobilnej aplikácii „Mesto 

v mobile“, v rámci ktorej by občania mohli získavať informácie nielen o rôznych podujatiach, 
ktoré organizuje MČ, ale aj iné informácie, ktoré budú prospešné pre obyvateľov MČ 
(odstávky a pod.). Aplikácia bude dostupná pre systém Android. Či bude potrebné z toho 
dôvodu vykonať doplnenie v Zásadách informovanosti občanov prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov, bude predmetom budúcej diskusie. Starosta následne doplnil 
informáciu, že sa počíta s jednosmernou komunikáciou – MiÚ vs. občan. 

P. Adamčíková sa zaujímala o funkciu redaktora-editora a jeho budúceho obsadenia. 
Predseda RR oznámil, že sa bude konať stretnutie s neúspešným uchádzačom 
z minuloročného výberu na funkciu redaktora-editora p. Zagibom, o výsledku ktorého bude 
informovať členov RR. 

 
4. Záver 

Predseda RR poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie RR ukončil. 
 
                                                                                               Mgr. Marián Horenský  
             predseda redakčnej rady  
Zapísala: Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.  
 
 
 
 


