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Zápisnica zo zasadania Redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej 

internetovej stránky zo dňa 13. júna 2016 

 

Zasadanie bolo zvolané v súlade so stanovami predsedom Redakčnej rady T. Hrubým 

s trojdňovým predstihom 

Prítomní členovia: Tomáš Hrubý, Marián Maňúr, Eva Cebová, Patrícia Orlíčková, 

Ospravedlnení členovia:Vladimír Pleva ml., Marta Valentová, Veronika Tylková,   

Neospravedlnení členovia: nikto 

Ďalej boli prítomní:starosta obce Radoslav Ťapušík 

 

Program: 

1. Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín 2/2016 

2. Schválenie tlače 

3. Diskusia 

4.Záver 

 

Zasadnutie viedol Tomáš Hrubý, ktorý privítal prítomných členov redakčnej rady. Prítomní 

boli štyria členovia Redakčnej rady. 

 

1. bod programu: 

Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín  

Predseda Redakčnej rady Tomáš Hrubý zasielal v mesiaci máj 2016 výzvy členom Redakčnej 

rady, pracovníkom OcÚ, Základnej škole s materskou školou Alekšince, prispievateľom 

a spoločenským organizáciám výzvy na príspevky do pripravovaného vydania. Na základe 

ohlasov v prípade nutnosti koordinoval tematickú a obsahovú náplň jednotlivých článkov. Tie 

postupne prichádzali na redakčný e-mail a následne boli preposielané Veronike Tylkovej na 

jazykovú korektúru. Po uzávierke a dokončení korektúr boli materiály  doručené Mariánovi 

Maňúrovi, ktorý pripravil návrh grafiky aštruktúry novín. Tento návrh rozposlal predseda 

Redakčnej rady ostatným členom rady a vybraným nečlenom na posúdenie. 

Ako prvý predniesol svoje návrhy na drobné opravy gramatického, štylistického a vecného 

charakteru. Následne prezentoval pripomienky neprítomných členov Redakčnej rady zaslané 

elektronicky. Poväčšinou išlo o drobné chyby. Tomáš Hrubý predniesol takisto návrh 

Vladimíra Plevu ml. na aktualizáciu výsledkov a tabuliek športovej časti. 
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- všetky podnety boli zapracované Mariánom Maňúrom do finálneho náhľadu 

Alekšinských novín 

Eva Cebová ešte poukázala na absenciu fotky Júlie Cokovej v spoločenskej rubrike 

- Marián Maňúr reagoval, že nebolo možné fotografiu použiť kvôli jej nízkej kvalite. 

 

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 

Diskusia 

K tomuto bodu programu sa nevyjadril žiaden s prítomných členov Redakčnej rady, ako ani 

prítomný starosta obce. 

 

4. bod programu 

Záver 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Tomáš Hrubý, PhD. 

V Alekšinciach dňa 4. októbra2016 

 

 


