
Zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady Alekšinských novín a  

obecnej internetovej stránky zo dňa 11. 04. 2015 

 

 

Prítomní členovia:  Mgr. Tomáš Hrubý, Ing. Vladimír Pleva,  Eva Cebová, Marta Valentová, Patrícia 

Orlíčková  

Ospravedlnení členovia: Mgr. Veronika Tylková, Marián Maňúr 

Ďalej boli prítomní: Radoslav Ťapušík, Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka 

Program: 

1. Voľba šéfredaktora, zástupcu šéfredaktora a správcu obsahovej štruktúry webového sídla 

2. Návrh uzávierky najbližšieho vydania novín 

3. Obsah, štruktúra a dizajn novín 

4. Diskusia 

Zasadnutie viedol starosta obce Radoslav Ťapušík. 

 

1. Voľba šéfredaktora, zástupcu šéfredaktora a správcu obsahovej štruktúry webového sídla 

Starosta privítal všetkých členov redakčnej rady a prítomných hostí. Skonštatoval, že sú prítomní  

5 členovia rady. Keďže neboli prítomní všetci členovia redakčnej rady, tak hlasovanie o zložení rady 

posunul na najbližšie zasadnutie. Na konci zasadnutia sa starosta opäť vrátil k prvému bodu.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh aby Mgr. Tomáš Hrubý sa stal šéfredaktor redakčnej rady Alekšinských 

novín a obecnej internetovej stránky.  

Redakčná rada zvolila Mgr. Tomáša Hrubého za šéfredaktora redakčnej rady Alekšinských 

novín a obecnej internetovej stránky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh aby Mgr. Veronika Tylková sa stala zástupcom šéfredaktora redakčnej 

rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky.  

Redakčná rada zvolila Mgr. Veroniku Tylkovú za zástupcu šéfredaktora redakčnej rady 

Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh aby Eva Cebová sa stala správcom obsahovej štruktúry webového sídla. 

Redakčná rada zvolila Evu Cebovú za správca obsahovej štruktúry webového sídla. 

 

2. Návrh uzávierky najbližšieho vydania novín 

Starosta informoval prítomných, že v minulosti boli noviny vydávané v čierno-bielom formáte. Pri 

obnove vydávania Alekšinských novín dal vypracovať cenové ponuky 3 variantoch (čierno-biela, 

titulka+zadná farebne, plnofarebná) a 2 rozsahoch (12 strán, 16 strán). V plnofarebnej verzii by bola 

cena výraznejšie nižšia ako od bývalého dodávateľa v čierno-bielej verzii.  

Ing. Anton Kušnír by nové vydania novín dal tlačiť už len farebne, v dnešnej dobe je to štandard a 

zmení sa celkový dizajn novín. Najblišie číslo navrhuje aby vyšlo koncom júna, uzávierka článkov by 

bola 31.5.2015 aby bol priestor na grafiku a tlač. Ohľadom článkov boli oslovené všetky organizácie, 

niektoré už materiály dodali. Bol vytvorený nový mail redakcna.rada@aleksince.sk, ktorý bude 

spravovať šéfredaktor, kde môžu občania posielať články a následne ich bude šéfredaktor preposielať 

všetkým členom redakčnej rady. 
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3. Obsah, štruktúra a dizajn novín 

Ing. Anton Kušnír  predložil na ukážku najlepšie obecné noviny, ktoré boli v minulosti ohodnotené 

v súťaži “Miestne noviny“. Členovia redakčnej rady pozreli jednotlivé výtlačky a diskutovali ohľadom  

jednotlivých častí novín. Po uzávierke novín na najbližšom zasadnutí sa dohodnú na finálnej štruktúre. 

 

4. Diskusia 

Pani Valentová požiadala, či by zasadnutie rady mohlo bývať v iný deň ako sobotu. Starosta 

odpovedal, že je to na dohode všetkých členov rady, nevidí v tom problém.  

 

Najbližšie zasadnutie redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej internetovej stránky sa uskutoční 

po uzávierke a zvoláva ho šéfredaktor. 

 

 

Zapísal: Ing. Anton Kušnír 

V Alekšinciach dňa 11. 04 .2015                                              

 

 

 

 

 

 


