Zápisnica zo zasadania redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej
internetovej stránky zo dňa 21. marca 2016
Zasadanie bolo zvolané v súlade so stanovami predsedom redakčnej rad T. Hrubým 18. marca
2016.
Prítomní členovia: Vladimír Pleva ml., Tomáš Hrubý, Veronika Tylková,

Patrícia

Orlíčková, Marián Maňúr
Ospravedlnení členovia: Marta Valentová, Eva Cebová
Ďalej boli prítomní: starosta obce Radoslav Ťapušík

Program:
1. Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín 1/2016
2. Schválenie tlače
3. Rôzne
4. Záver
Zasadnutie viedol Tomáš Hrubý, ktorý privítal všetkých členov redakčnej rady. Ospravedlnili
sa Marta Valentová 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 V. Tylkovej na jazykovú korektúru. Po uzávierke a dokončení korektúr boli materiály
doručené M. Maňúrovi, ktorý pripravil návrh grafiky a štruktúry novín. Tento návrh rozposlal
šéfredaktor ostatným členom rady a vybraným nečlenom na posúdenie.
Ako prvý sa ujal slova T. Hrubý, ktoré prezentoval svoje drobné jazykové pripomienky
k návrhu, podobne učinili i Veronika Tylková. Vladimír Pleva navrhol doplniť a skorigovať
niektoré informácie z rubriky šport. Z nezúčastnených mal k spomenutému návrhu
pripomienky A. Kušnír, ktoré prečítal T. Hrubý:
-

A. Kušnír navrhol viacero drobných gramatických a obsahových opráv,

-

A. Kušnír adresoval pochvalu za zlepšujúcu sa grafickú a obsahovú stránku novín
všetkým, ktorý sa na ich príprave podieľajú

-

A. Kušnír vzniesol otázku na zníženú kvalitu obrazového materiálu v návrhu
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K návrhu sa vyjadril:
-

M. Maňúr, ktorý uviedol, že ide o náhľad tlače, v ktorom nie je obrazový materiál
v potrebnej kvalite, avšak pri tlači bude aj obrazový materiál na potrebnej úrovni

Z nezúčastnených poslali svoje stanoviská ešte M. Valentová a Eva Cebová:
-

T. Hrubý pretlmočil stanovisko M. Valentovej, ktorá nemala pripomienky k vizuálnej
ani obsahovej stránke predloženého návrhu

-

T. Hrubý prečítal stanovisko E. Cebovej, ktorá navrhla doplniť a aktualizovať rubriku
Spoločenská kronika

Patrícia Orlíčková poukázala na nevhodnosť zaradenia podobných zdravotníckych tém „Čo je
to vírus Zika a ako nás ohrozuje“, keďže ide skôr o magazínový príspevok.
K návrhu sa vyjadril:
-

R. Ťapušík poukázal na to, že cieľom článku bolo informovať o aktuálnom
nebezpečenstve a upokojiť občanov

-

T. Hrubý zdôraznil, že v každom čísle sa takéto magazínové témy vyskytujú,
z technického hľadiska slúžia na doplnenie obsahovej stránky na stanovený počet
strán a môžu byť zaujímavé pre občanov. Ak sa má do budúcna rozmýšľať nad
vylúčením takýchto tém, tak bude musieť redakčná rada a dopisovatelia zvýšiť
produkciu článkov na autentické miestne témy

Prítomní členovia redakčnej rady schválili všetky návrhy.

2. bod programu:
Schválenie tlače
Keďže neboli už ďalšie pripomienky, tak Redakčná rada schválila finálnu verziu a súhlasila
s tlačou návrhu Alekšinských novín so zapracovanými pripomienkami.

3. bod programu
Príprava nasledujúceho vydania Alekšinských novín 2/2016
Po spoločnej diskusii M. Maňúr navrhol, aby uzávierka nasledujúceho čísla Alekšinských
novín bola z dôvodu kolízie časových termínov a chystaných celoobecných osláv posunutá
na piatok (3. júna) namiesto 1. júna, pričom k samotnej distribúcii Alekšinských novín by
prišlo v polovici mesiaca jún. T. Hrubý s V. Tylkovou prišli s niekoľkými nápadmi na
obsahovú stránku budúceho čísla s tým, že šéfredaktor k tejto téme zvolá redakčnú radu
v dostatočnom časovom predstihu.
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4. bod programu
Diskusia
Starosta obce R. Ťapušík zhrnul skúsenosti s doterajším vydávaním novín, vyslovil
spokojnosť s grafickou stránkou a porovnal ich s periodikami susedných obcí.

Zapísal: Mgr. Tomáš Hrubý, PhD.
V Alekšinciach dňa 21. marca 2016
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