
 Záznam 
z VII. zasadnutia Redakčnej rady pri Miestnom zastupiteľstve  

MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 24.10.2019 
 

 
 
Predseda RR: Bc. Marián Podolinský 
 
Prítomní:                        Mgr. Marián Horenský, PhD. (podpredseda RR); Iveta 

Adamčíková, Ing. Miroslav Michalus 

 
Redaktor – editor:  Mgr. Ivana Padová 
  
Za MiÚ:                  Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.  
 
Hostia: Ing. Roman Matoušek (zástupca starostu) 
 
Ospravedlnení:                        Marián Koszoru; 
 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Prerokovanie vypracovaných grafických návrhov, týkajúce sa re-dizajnu občasníka 

KVaPka 

3. Prerokovanie návrhu na zmenu dodania grafických služieb 

4. Rôzne 

5. Záver 

 
Redakčná rada bola na svojom VII. zasadnutí uznášaniaschopná. 

        
1. Schválenie programu rokovania RR 

P. Podolinský predostrel návrh programu VII. zasadnutia RR. P. Horenský navrhol 
vypustiť bod č. 2, nakoľko touto témou sa zaoberali členovia RR na predchádzajúcich dvoch 
stretnutiach. 

 
Návrh na uznesenie č. 20191024/1: „RR vypúšťa bod č. 2 z programu rokovania.“ 
Návrh na uznesenie: č. 20191024/2 „RR schvaľuje program, rokovania s pozmeňujúcim 

návrhom“. 
            ( 4 – 0 – 0 ) 

 
2. Prerokovanie návrhu na zmenu dodania grafických služieb 

V rámci bodu 2 sa diskutovalo o tom, akú podobu bude mať najbližšie číslo občasníka 
KVaPka. P. Podolinský uviedol, že Redakčnú radu zvolal na základe všeobecného záujmu jej 
členov, ktorí na stretnutiach vyjadrili potrebu zmeny grafického spracovania občasníka. 



Zároveň dodal, že štvrté tohtoročné vydanie by bolo vhodné inovovať a spracovať ho 
v novom dizajne. Podľa neho už prešiel rok a  v oblasti grafiky sa doposiaľ nič nezmenilo. 

P. Horenský uviedol, že pre neho je dôležitá obsahová náplň občasníka, ktorá sa dostala 
kvalitatívne na inú úroveň, a takisto je rád, že sú rešpektované závery výstupov RR. Zároveň 
sa vyjadril o príprave grafických návrhov, z ktorých sa niektoré zapracovali do KVaPky            
č. 3/2019. V otázke nového dizajnu KVaPky nemal vyhranený názor, bol však toho názoru,                 
že to, či posledné tohtoročné číslo, alebo prvé budúcoročné číslo občasníka bude spracované 
v novom dizajne, je skôr otázkou vhodnej prípravy danej zmeny. Ďalej povedal, že                             
p. Podolinský na tom pracuje od začiatku roka. Nemal výhrady v načasovaní, pre neho je 
momentálne dôležitý obsah, a ako uviedol, na zmenu grafiky sú tu iní odborníci.  

P. Adamčíková bola skôr toho názoru aby sa šlo s novým dizajnom až v novom roku. K jej 
názoru sa pridal aj ďalší člen RR, prednosta p. Michalus, ktorý nevidí dôvod, aby sme sa teraz 
niekam ponáhľali. Ako najvhodnejšie sa javí spracovať občasník v novom dizajne až v roku 
2020 aj zástupcovi starostu, p. Matoušekovi, ktorý ako hosť na pôde RR vyjadril svoj názor.  

P. Matoušek prítomných informoval, že  úrad vo veci grafickej podoby občasníka, dizajn-
manuálu a logotypu MČ KVP v súvislosti s vytvorením značky KVP ako aj a re-dizajnu KVaPky 
podniká ďalšie kroky, aby sme od nového roka išli v novom šate, resp. chystá v tomto smere 
návrhy, ktoré predstaví na RR. Ďalej p. Matoušek navrhol aby sme do konca roka 
spolupracovali so starým grafikom. 

P. Podolinský opätovne zdôraznil, že sa nejedná o tvorbu dizajn-manuálu ale o výmenu 
grafického vzhľadu občasníka. V súvislosti s uvedeným p. Matoušek položil otázku týkajúcu 
sa výšky finančných prostriedkov za grafické služby pre nového navrhovaného grafika. 

P. Michalus navrhol, aby spracovanie KVaPky č. 4 bolo pridelené novému grafikovi        
(na základe odporučenia p. Podolinského) v tých istých cenových reláciách. 

Po vzájomnej diskusii sa dospelo k uzneseniu. 
Hlasovania sa nezúčastnil p. Horenský vzhľadom na jeho neprítomnosť. 
 
Návrh na uznesenie č. 20191024/3: „RR schvaľuje zmenu grafika (menom Mgr. Art. 

Robert Frniak) pre jednorazové vyhotovenie občasníka KVaPka 4/2019 zo zachovaním 
pôvodného grafického vizuálu a formátu“.   

            ( 3 – 0 – 0 ) 
 

3. Rôzne 
V bode „Rôzne“ nemal nik z prítomných žiadne pripomienky, alebo návrhy.  

 
4. Záver 

P. Podolinský poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie RR ukončil. 
 
 

 
 

                                                                                               Bc. Marián Podolinský v.r. 
                predseda redakčnej rady  

 
Zapísala:  Ing. Roksolana Ščuroková, PhD. 

   


