
 Záznam 
z I. zasadnutia Redakčnej rady pri Miestnom zastupiteľstve  

MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 30.1.2019 
 

 
 
Prítomní:                        Mgr. Marián Horenský, PhD.; Bc. Marián Podolinský; 

Marián Koszoru; Iveta Adamčíková, Ing. Miroslav 
Michalus 

 
Redaktor – editor:  
  
Za MiÚ:                  Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.  
 
Hostia: Mgr. Ladislav Lorinc – starosta; Ing. Roman Matoušek – 

zástupca starostu 

 
Ospravedlnení:                         

 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Voľba predsedu a podpredsedu Redakčnej rady 

3. Výzva na obsadenie funkcie redaktora-editora 

4. Informácia o príprave ponúk na „Tlač občasníka MČ na rok 2019“ 

5. Plán vydávania občasníka na rok 2019 

6. Sadzobník inzercie na rok 2019 

7. Príprava vydania občasníka MČ 1/2019 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 
Redakčná rada bola na svojom I. zasadnutí uznášaniaschopná. 

        
1. Schválenie programu rokovania RR 

P. Horenský 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. 20190130/1: „Redakčná rada schvaľuje program I. zasadnutia 
Redakčnej rady“.   

            ( 4 – 0 – 0 ) 
 
 
 



2. Voľba predsedu a podpredsedu Redakčnej rady 
P. Adamčíková predniesla návrh, v ktorom za predsedu RR navrhovala p. Podolinského 

a za podpredsedu RR p. Horenského. Žiadny iný návrh nebol predložený, a tak RR hlasovala 
o návrhu p. Adamčíkovej.  

Návrh na uznesenie č. 20190130/2:  
„Redakčná rada volí 
a.) za predsedu Redakčnej rady Bc. Mariána Podolinského 
b.) za podpredsedu Redakčnej rady Mgr. Mariána Horenského, PhD..“ 

 ( 4    - 0    -  0   ) 
 

3. Výzva na obsadenie funkcie redaktora - editora 
Starosta Lorinc si vzal slovo, kde v rámci diskusie navrhol zmenu voči predchádzajúcim 

rokom, týkajúcu sa funkcie redaktora – editora. Od 1.4.2019 je plánovaná nová organizačná 
štruktúra MiÚ, v rámci ktorej vznikne aj funkčné miesto „PR marketéra“, ktorý by mal mať na 
starosti aj obsahovú náplň KVaPky. P. Horenský sa vyjadril v zmysle, že od začiatku vzniku 
Zásad informovanosti bolo cieľom funkcie redaktora-editora, aby funkčne nebol priamo 
napojený na organizačnú štruktúru, avšak je možné o takomto návrhu premýšľať, nakoľko 
niekoľkoročná skúsenosť funkcie redaktora-editora v jeho externej forme nepriniesla 
želateľné výsledky. P. Horenský bol toho názoru, že sme ešte nedospeli do štádia, kedy by 
externý redaktor-editor mal v rámci územnej samosprávy v oblasti mediálnej politiky pri 
tvorbe občasníka „voľnú ruku“. Prvé číslo bude teda pripravovať predseda RR, nakoľko 
funkčné miesto redaktora-editora nie je v súčasnosti obsadené.  

V tomto bode nakoniec RR neprijala žiadne uznesenie, otázka obsadenia redaktora-
editora ostala otvorená, ktorá bude riešená na najbližších rokovania RR. 
 

4. Informácia o príprave ponúk na „Tlač občasníka MČ na rok 2019“. 
Starosta Lorinc v rámci diskusie predniesol návrhy, ktoré sa týkali aj grafickej úpravy 

občasníka, kvázi re-dizajnu občasníka, ktorý spočíval v návrhu, aby občasník bol plnofarebný 
v novinovom formáte. Tieto návrhy budú predmetom diskusií na ďalších zasadnutiach RR, aj 
keď s názorom, aby občasník bol už len plnofarebný, sa stotožnili všetci zúčastnení bez 
rozsiahlej diskusie. P. Ščuroková pripomenula, že v rámci príprav ponúk na dodávateľa tlače 
bude výzva obsahovať aj možnosti nacenenia tlače aj vo formáte, ktoré v rámci diskusie 
navrhol starosta – celofarebný občasník, resp. nacenenie novinového formátu. Zároveň p. 
Ščuroková informovala o takmer finálnej verzii výzvy na dodávateľa tlače občasníka MČ. 

Návrh na uznesenie č. 20190130/3: „Redakčná rada berie na vedomie stav príprav 
ponúk na tlač občasníka MČ na rok 2019.“    

            (  5 – 0 – 0 ) 
 

5. Plán vydávania občasníka na rok 2019 
P. Ščuroková predostrela plán, ktorý upravoval prostredníctvom časového 

harmonogramu uzávierky materiálov pre jednotlivé čísla občasníka KVaPka v kalendárnom 
roku 2019 ako aj samotnú distribúciu občasníka. P. Horenský pripomenul, že v rámci 
uzávierky je potrebné zabezpečiť, aby sa dodržiavali termíny uzávierky, aby sa predišlo 
zbytočnému stresu pri príprave občasníka v nadväznosti na čas distribúcie.   

Návrh na uznesenie č. 20190130/4: „Redakčná rada schvaľuje Plán vydávania občasníka 
na rok 2019.“ 

            (  5 – 0 – 0 ) 
 



6. Sadzobník inzercie na rok 2019 
P. Sčuroková predostrela nový návrh Sadzobníka inzercie, nakoľko sa niesol v duchu 

výpovedí starostu Lorinca, ktorý v rámci diskusie navrhol okrem iného, aby občasník 
vychádzal už len vo farebnom prevedení. Členovia RR podporili takýto návrh bez rozsiahlej 
diskusie, aj preto hlasovali o Sadzobníku inzercie, ktorý už neobsahoval ponuky na 
čiernobielu tlač. Cieľom úpravy inzercie je, aby si občasník „na seba zarobil“. Ceny sú 
navrhované v nižších sumách za jednotlivé formáty, ale tým sa predpokladá, že bude viac 
inzerentov.  

Návrh na uznesenie č. 20190130/5: „Redakčná rada schvaľuje Plán vydávania občasníka 
na rok 2019.“ 

            (  5 – 0 – 0 ) 
 

7. Príprava vydania občasníka MČ 1/2019 
P. Sčuroková informovala o  zozname príspevkov, ktoré sú navrhované zo strany MiÚ. P. 

Horenský pripomenul, že vydavateľom občasníka je MČ, avšak priestor v takomto občasníku 
majú aj externé príspevky, ktoré majú výpovednú hodnotu a ktoré svojím obsahom majú 
výpovednú hodnotu pre občanov KVP.  

Návrh na uznesenie č. 20190130/6: „Redakčná rada berie na vedomie prípravu vydania 
občasníka MČ 1/2019.“    

            (  5 – 0 – 0 ) 
 

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

 
9. Záver 

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

                                                                                               Bc. Marián Podolinský v.r. 
                predseda redakčnej rady  

Zapísal:  Mgr. Marián Horenský, PhD. 

 

 


