Záznam
zo XX. zasadnutia Redakčnej rady pri Miestnom zastupiteľstve
MČ Košice – Sídlisko KVP zo dňa 13.7.2017

Predseda RR:

Mgr. Marián Horenský

Prítomní:

Ing. Milan Pach, p. Alžbeta Bukatová, Vojtech Tóth,
MBA, p. Iveta Adamčíková

Redaktor – editor:
Za MiÚ:

Mgr. Alica Schutzová, JUDr. Katarína Stojková

Hostia:
Ospravedlnení:

Ing. Jana Timková

Program:
1. Schválenie programu rokovania
2. Občasníka KVaPka (2/2017)
3. Návrh na doplnenie ZIOPKP – občiansky návrh
4. Rôzne
5. Záver
Redakčná rada bola na svojom XX. zasadnutí uznášaniaschopná. Ospravedlnená bola p.
Timková.
1.

Schválenie programu rokovania RR
Predseda RR 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. 20170713/1: „Redakčná rada schvaľuje program XX. zasadnutia
Redakčnej rady“.
(5–0–0)
2.

Občasník KVaPka (2/2017)
Predseda RR ozrejmil prípravu občasníka a jeho finálnu verziu. 6-stránová verzia je
z dôvodu absentujúceho materiálu pre naplnenie rozsahu 8 strán. Zároveň bližšie vysvetlil
dôvod posunutia prípravy a vydania KVaPky 2/2017 – dôvodom bolo poskytnúť ucelené
informácie k témam Paseo Grunty a k Senior domu (obe tieto investičné projekty boli
prerokované až na pokračujúcom rokovaní MieZ dňa 6.7.2017), ktoré v súčasnosti najviac
rezonujú v rámci investičnej výstavby na KVP.
Predseda RR členov RR informoval aj o tom, že z dôvodu posunutia vydania občasníka
grafik (v čase konania zasadnutia RR) je na dovolenke. Z toho dôvodu nebude možné

pripraviť finálnu verziu pre tlač. Za dôležitejšie však považoval skutočnosti, ktoré vyvstali pri
príprave KVaPky 2/2017:
- Starosta MČ nedovolí publikovať akékoľvek príspevky poslancom MČ, taktiež
samotný starosta nebude v občasníku publikovať,
- Podľa p. Stojkovej predseda RR nemal oprávnenie pripraviť finálnu verziu občasníka.
Podľa jej názoru nie je dostatočne ošetrená skutočnosť, kto zastupuje redaktora-editora
v čase neobsadenia tejto funkcie. Poukázala na čl. 14, bod 3 platných Zásad
informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Predseda RR
oponoval, že sa postupovalo spôsobom, ktorý sa využíval aj v minulosti v prípade ak
funkcia redaktora-editora nebola obsadená. Spomenul čl. 12, bod 2 vyššie
spomínaných Zásad. Taktiež potvrdil, že nikdy nevystupoval v úlohe redaktora-editora
a nikdy za prípravu nebol finančne ohodnotený. Taktiež je toho názoru, že je potrebné
počkať s výberom redaktora-editora, pokiaľ nedôjde k náprave, aby nedochádzalo
k situáciám, ktoré zapríčinili neochotu p. Zagibu podieľať sa na príprave občasníka vo
funkcii redaktora-editora.
- V prípade príspevku „Problém s prestavbou komplexu bývalej škôlky na Senior dom
má svoje pokračovanie“ obsahom predseda RR vystupoval ako „obhajca záujmov
MČ“. Predseda RR argumentoval, že v príspevku využil len dostupné informácie či už
z dôvodovej správy (formou parafrázy) k predmetnému materiálu, ktoré prerokovalo
MieZ na svojom zasadnutí, resp. využil informácie z rokovania MieZ – interpretoval
schválené uznesenia. Aj z toho dôvodu nemôže súhlasiť s predmetnou námietkou.
- Príspevok od predstaviteľov Paseo Development nesie znaky inzercie a ako príspevok
ho nie je možné uverejniť. Predseda RR vysvetlil, že daný príspevok pri koncipovaní
je považovaný za externý príspevok, ktorého obsah (plánovaná investičná výstavba) sa
vo veľkej miere dotkne života mnohých obyvateľov sídliska. P. Stojková pripomenula
napr. čl. 10, bod 3, ktorý by podľa jej názoru vyriešil predmetnú námietku.
V rámci diskusie p. Bukatová navrhla, že ak budú pretrvávať problémy s vydávaním
občasníka KVaPka, je potrebné pre dané volebné obdobie rozpustiť RR a nepublikovať
vlastný občasník. P. Pach opäť pripomenul dôležitosť prípravy občasníka po obsahovej
stránke. Taktiež sa zameral na témy Paseo Grunty a Senior dom. V prípade, ak by dané číslo
nevyšlo, je podľa neho potrebné pripraviť materiál v podobe pozvánky na pripravované
stretnutie obyvateľov k projektu spoločnosti Paseo Grunty.
Návrh na uznesenie č. 20170713/2: „Redakčná rada prerušuje prípravu občasníka
KVaPka 2/2017“.
(4–1–0)
Návrh na uznesenie č. 20170713/3: „Redakčná rada žiada starostu MČ, aby zabezpečil
distribúciu informácie pre občanov o plánovanom stretnutí obyvateľov MČ k projektu Paeo
Grunty (26.7.2017 o 17:00 hod.)“.
(5–0–0)
3.

Návrh na doplnenie ZIOPKP – občiansky návrh
Predseda RR zosumarizoval návrh p. Benetina o doplnenie Zásad informovanosti.
Doplnenie sa týka problematiky odberu noviniek (tzv. newsletter). Doplnenie sa týka čl. 2
o nový bod 6: „Mestská časť má na úvodnej stránke (mckvp.sk) zriadený newsletter - odber
noviniek cez e-mail. Každý odoberateľ bude dostávať pravidelne informácie o blížiacom sa
zastupiteľstve, komisiách a iných verejných stretnutiach, ktoré sa budú posielať najneskôr 48
hodín pred konaním danej akcie.”

Návrh na uznesenie č. 20170713/4: „Redakčná rada
1. schvaľuje doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných
prostriedkov – občiansky návrh podľa predloženého návrhu,
2. žiada starostu, aby zabezpečil technickú realizáciu odberu noviniek na úvodnej
stránke (mckvp.sk) do 30 kalendárnych dní od schválenia uznesenia MieZ.“
(4–0–1)
Zároveň predseda RR navrhol uznesenie, z ktorého vzíde doplnenie Zásad
informovanosti, ktoré sa bude týkať precizovania skutočnosti v prípade, ak funkcia redaktoraeditora nebude obsadená.
Návrh na uznesenie č. 20170713/5: „Redakčná rada žiada predsedu RR, aby pripravil
doplnenie Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov,
týkajúce sa precizovania zastupovania úloh redaktora-editora v čase neobsadenia tejto
funkcie“.
(5–0–0)
4.

Rôzne
V bode Rôzne nemal nik z prítomných žiadne otázky, pripomienky, návrhy a pod.

5.

Záver
Predseda RR poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie RR ukončil.
Mgr. Marián Horenský
predseda redakčnej rady

Zapísal: Mgr. Marián Horenský

