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Zápisnica zo zasadania redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej 

internetovej stránky zo dňa 21. septembra 2015 

 

Prítomní členovia: Vladimír Pleva ml., Tomáš Hrubý, Veronika Tylková,  Marta Valentová, 

Marián Maňúr 

Ospravedlnení členovia: Patrícia Orlíčková, Eva Cebová 

Ďalej boli prítomní: nikto 

 

Program: 

1. Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín 

2. Schválenie tlače 

3. Príprava nasledujúceho vydania Alekšinských novín 

4. Diskusia 

 

Zasadnutie viedol Tomáš Hrubý, ktorý privítal všetkých členov redakčnej rady. Ospravedlnili 

sa Patrícia Orlíčková a Eva Cebová. Prítomní boli 5 členovia redakčnej rady. 

 

1. bod programu:  

Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín  

Prispievatelia  a členovia redakčnej rady priebežne posielali šéfredaktorovi príspevky. Ten ich 

posielal Veronike Tylkovej na korektúru. Po uzávierke a dokončení korektúr boli materiály  

doručené Mariánovi Maňúrovi, ktorý pripravil návrh grafiky a štruktúry novín. Tento návrh 

rozposlal šéfredaktor ostatným členom rady a vybraným nečlenom na posúdenie.  

Z nezúčastnených mal k spomenutému návrhu pripomienky Ing. Anton Kušnír, ktoré prečítal 

Tomáš Hrubý. 

- Ing. Anton Kušnír navrhoval reklamu  na tretej strane nahradiť obecnými oznamami, 

ktoré doručil šéfredaktorovi. Reklama by sa dala, pokiaľ by ešte bol voľný priestor v 

novinách, na iné stránky.  

- ďalším námetom bolo, aby posledný článok o Ponitrianskom združení separovaného 

odpadu bol vymenený s tou reklamou, aby bola reklama na konci, ak by to bolo 

možné. 

K návrhu sa vyjadril: 

- M. Maňúr súhlasil zaradiť obecné oznamy a nájsť vhodné miesto pre reklamu  
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T. Hrubý navrhol:  

- aby bol do textu zapracovaný ešte oneskorene dodaný Príhovor starostu obce, 

skorigovaný článok  o „novej činkovni“ a fotografia riaditeľky ZŠ 

- z článku Alekšince na sklonku druhej svetovej vojny boli vypustené poznámky pod 

čiarou, ktoré nepatria do popularizačného článku. 

K návrhom sa vyjadril: 

- M. Maňúr sľúbil dodatočne dodané materiály zapracovať 

- členovia redakčnej rady navrhli poznámky pod čiarou po úprave ponechať ako 

pramenné podklady, s čím T. Hrubý súhlasil 

M. Valentová upozornila na chýbajúci článok o Alekšinskom kotlíku 

- T. Hrubý a M. Maňúr  ho sľúbili doplniť 

V. Tylková a V. Pleva navrhli menšie jazykové a gramatické úpravy niektorých textov. 

Členovia redakčnej rady schválili všetky návrhy. 

 

2. bod programu: 

Schválenie tlače 

T. Hrubý sa opýtal, či bude redakčná rada hlasovať o článkoch jednotlivo, alebo môžu 

pristúpiť k hlasovaniu o novinách ako o celku. 

- Členovia redakčnej rady sa vyjadrili, že sa môže/nemôže hlasovať o návrhu novín ako 

o celku.  

Keďže neboli už ďalšie pripomienky, dal Tomáš Hrubý hlasovať o návrhu do tlače druhého 

čísla  Alekšinských novín po zapracovaní schválených pripomienok. 

- Redakčná rada schválila tento návrh a súhlasila s tlačou návrhu Alekšinských novín po 

zapracovaní dnešných pripomienok. 

 

3. bod programu 

Príprava nasledujúceho vydania Alekšinských novín 

T. Hrubý navrhol, aby uzávierka nasledujúceho čísla Alekšinských novín bola posunutá na 

nedeľu (29. novembra) namiesto utorka prvého decembra, aby nedochádzalo pri korektúre 

k časovému stresu, aby následne mal  aj svoj časový priestor grafik. T. Hrubý takisto apeloval 

na dodržiavanie dátumov uzávierky. V. Tylková sa vyjadrila, že stíha korektúru i v pôvodnom 

termíne. 

- návrh nebol schválený redakčnou radou a uzávierka najbližšieho čísla bude 1. 

decembra 2015 
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T. Hrubý informoval o prvotných výstupoch ankety, týkajúcej sa vydávania obnovených 

Alekšinských novín. Hlavnou výhradou v ankete bola zlá farebnosť fotomateriálu. M. Maňúr 

doporučil, aby nebola aktuálna tlač ani prebratá a aby bola s predmetnou spoločnosťou 

rozviazaná spolupráca, pokiaľ na strane tlačiarní nedôjde k náprave  už v pripravovanom 

čísle. 

Takisto bolo dohodnuté rozdelenie prípravy niektorých článkov medzi členov redakčnej rady 

a spolupracovníkov. 

 

4. bod programu 

Diskusia 

Neboli žiadne príspevky do diskusie 

 

 

Zapísal: Mgr. Tomáš Hrubý, PhD. 

V Alekšinciach dňa 22. septembra 2015 

 

 


