
 Záznam 
z II. zasadnutia Redakčnej rady pri Miestnom zastupiteľstve  

MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 25.2.2019 
 

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

Koszoru; Iveta Adamčíková, Ing. Miroslav Michalus 

 
Redaktor – editor:  
  
Za MiÚ:                  Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.  
 
Hostia:  

 
Ospravedlnení:                         

 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Vyhodnotenie ponúk na dodávateľa tlače 

3. Príprava občasníka / obsah / vizuál / detaily /rozmiestnenie + dĺžka obsahu a pod. 

4. Návrhy pre budúce čísla / vizuál + obsah / názov vizuál 

5. Plán zasadnutí RR (1. polrok 2019) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 
Redakčná rada bola na svojom II. zasadnutí uznášaniaschopná. 

        
1. Schválenie programu rokovania RR 

P. Podolinský predniesol program rokovania a zároveň vyzval prítomných členov RR k 
hlasovaniu, keďže nik z prítomných členov nemal žiadny bod na doplnenie. 

Návrh na uznesenie č. 20190225/1: „Redakčná rada schvaľuje program II. zasadnutia 
Redakčnej rady“.   

            ( 5 – 0 – 0 ) 
 

2. Vyhodnotenie ponúk na dodávateľa tlače 
P. Ščuroková informovala o ponukách, ktoré zaslali jednotlivé tlačiarenské firmy, ktoré 

tak reagovali na výzvu, týkajúcu sa tlače občasníka KVaPka.  Zo 16 oslovených foriem zaslali 
svoje ponuky 4 firmy, 5. firma zaslala ponuku po termíne. Členovia RR v prehľadne 
spracovanej tabuľke mali možnosť posúdiť jednotlivé cenové návrhy.  



Návrh na uznesenie č. 20190225/2: „Redakčná rada berie na vedomie ponuky na službu 
dodávateľa tlače občasníka KVaPka a odporúča uzavrieť zmluvu so spoločnosťou Rotaprint, 
ktorá zaslala najvýhodnejšiu ponuku“.   

            ( 5 – 0 – 0 ) 
 

3. Príprava občasníka / obsah / vizuál / detaily / rozmiestnenie + dĺžka obsahu a pod.  
Členovia RR sa venovali príprave finálnej verzie prvého čísla v roku 2019 občasníka 

KVaPka. Každý z členov RR vyjadril svoje prípadné pripomienky k jednotlivým stranám, 
dohodli sa na úpravách a zapracovaní jednotlivých príspevkov pre jednotlivé strany. Taktiež 
prebehla kontrola gramatiky a technických náležitostí občasníka. 

Návrh na uznesenie č. 20190225/3: „Redakčná rada schvaľuje finálne číslo občasníka 
KVapKa 1/2019 s doplnením pripomienok“.   

            ( 5 – 0 – 0 ) 
 

4. Návrhy pre budúce čísla / vizuál + obsah / názov vizuál  
Diskusia bola vedená ohľadom názvu občasníka, jeho formátu a funkčného postavenia 

redaktora-editora. Z diskusie vyplynulo, že zmena názvu si vyžaduje širšiu diskusiu a tak 
názov bude ponechaný v súčasnej podobe. Členovia RR sa zhodli na skutočnosti, aby 
nasledujúce čísla boli len vo farebnom prevedení. Čo sa formátu týka, návrh na novinový 
formát sa stretol so záujmom, definitívne sa na tom RR uznesie na stretnutí pri koncipovaní 
druhého tohtoročného čísla. Poslednou a najviac diskutovanou témou bolo funkčné 
postavenie redaktora-editora. Je tu návrh zo strany vedenia, aby agendu redaktora-editora 
zastrešovala osoba z úradu, (pri zohľadnení novej organizačnej štruktúry od 1.4.2019), ktorej 
náplňou by bola aj obsahová príprava občasníka KVaPka do finálnej podoby pre RR. P. 
Horenský ako jeden z autorov Zásad informovanosti podotkol, že úmyslom bolo vytvoriť 
podmienky pre redaktora-editora do podoby, aby funkčne nebol priamo napojený na 
organizačnú štruktúru Miestneho úradu, ale aby sa táto náplň práce realizovala externým 
spôsobom. Prax za posledné roky avšak ukázala, že nebola vôľa pripraviť pre externého 
redaktora-editora vhodné podmienky na prácu, a teda je možné uvažovať aj o zmene. Avšak 
stále je potrebné mať na pamäti, aby o finálnej podobe rozhodoval kolektívny orgán – 
redakčná rada, ktorej pripomienkovanie finálnej podoby KVaPky má byť záväzné.  
 

5. Plán zasadnutí RR (1. polrok 2019) 
Členovia RR sa dohodli, že sa budú stretávať operatívne, podľa možností prioritne vždy 

po uzávierke daného čísla občasníka a potom podľa potreby. V tomto bode neprijali teda 
konkrétne dátumy a teda nebolo navrhnuté ani konkrétne uznesenie.  
 

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

 
7. Záver 

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

                                                                                               Bc. Marián Podolinský v.r. 
                predseda redakčnej rady  

Zapísal:  Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 


