
1 

 

Zápisnica zo zasadania redakčnej rady Alekšinských novín a obecnej 

internetovej stránky zo dňa 25. septembra 2016 

 

Zasadanie bolo zvolané v súlade so stanovami predsedom redakčnej rady T. Hrubým 21. 

septembra 2016. 

Prítomní členovia:Tomáš Hrubý, Veronika Tylková,  Marián Maňúr,Marta Valentová, Eva 

Cebová 

Ospravedlnení členovia:Vladimír Pleva ml. 

Neospravedlnení členovia:Patrícia Orlíčková, 

Ďalej boli prítomní:starosta obce Radoslav Ťapušík 

 

Program: 

1. Pripomienkyk pripravovanému vydaniu Alekšinských novín 1/2016 

2. Schválenie tlače 

3. Vzdanie sa funkcie predsedu Redakčnej rady 

4.Voľba nového predsedu Redakčnej rady 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

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

Z dôvodu pracovných povinností sa ospravedlnil Vladimír Pleva ml. P. Orlíčková 

neodpovedala na pozvánku. Prítomní boli piati členovia Redakčnej rady a starosta obce 

Radoslav Ťapušík. 

 

1. bod programu: 

Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín  

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

posielal 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 sa ujal slova T. Hrubý, ktoré prezentoval svoje drobné jazykové pripomienky 

k návrhu, podobne učinila aj Veronika Tylková. Eva Cebová navrhla viacero zmien v obsahu 
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novín. (zhodné pripomienky adresoval redakčnej rade mejlovou komunikáciou Anton Kušnír) 

Konkrétne išlo o: 

 návrh na zmenu prvej fotky v úvodnom článku o obecných oslavách 

 návrh na zmenšenie fotky rekonštrukcie kuchyne v Kultúrnom dome a odstránenie 

dvoch posledných fotiek z rekonštrukcieškolskej kuchyne. Na vzniknutom priestore 

mali byť doplnené: 

1) pozvánka na Katarínsky ples 

2) výzva na predkladanie ţiadostí na dotácie  

 prítomní členovia redakčnej rady schválili všetky návrhya M. Maňúr všetky 

pripomienky zapracoval  s ohľadom na štruktúru novín. 

Eva Cebová ešte tlmočila návrh Valérie Skokanovej vo veci premiestnenia platenej inzercie 

(blahoţelanie k narodeninám) na iné miesto, ako spoločenská kronika. 

 K návrhu sa vyjadril M. Maňúr. Tenoboznámil členov redakčnej rady s tým, ţe 

takéto premiestnenie nie je moţné kvôli štruktúre obsahu a členovia redakčnej 

rady sa zhodli, ţe by to narušilo aj celkový kontext novín. Táto pripomienka 

nebola zapracovaná do finálnej verzie novín. 

Členovia redakčnej rady sa zhodli, ţe termín uzávierky nasledujúceho čísla Alekšinských 

novín stanovený Štatútom na 1. decembra 2016 je vyhovujúci a bol uvedený na poslednej 

strane aktuálneho čísla. 

 

2. bod programu: 

Schválenie tlače 

Keďţe neboli uţ ďalšie pripomienky, tak Redakčná rada schválila finálnu verziu a súhlasila 

s tlačou návrhu Alekšinských novín so zapracovanými pripomienkami. 

 

3. bod programu 

Vzdanie sa funkcie predsedu Redakčnej rady 

Tomáš Hrubý oboznámil prítomných členov redakčnej rady s úmyslom vzdať sa svojej 

funkcie z dôvodov časovej zaneprázdnenosti, ale aj snahy o zlepšenie fungovania redakčnej 

rady. Zároveň navrhol na pozíciu predsedu redakčnej rady Veroniku Tylkovú kvôli jej 

novinárskym skúsenostiam a nezastupiteľnej práci, ktorú vykonáva pri zostavovaní kaţdého 

čísla Alekšinských novín v podobe autorských príspevkov a jazykovej korektúry. Tomáš 

Hrubý podotkol, ţe predseda redakčnej rady spravuje aj redakčný e-mail. V prípade zvolenia 
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Veroniky Tylkovej by sa tak zjednodušila a zrýchlila komunikácia medzi autormi, predsedom 

redakčnej rady (zároveň aj jazykovým korektorom) a grafikom. Tomáš Hrubý sa zároveň 

vyjadril, ţe jeho snahou bude aj naďalej všestranne pomáhať pri tvorbe Alekšinských novín. 

 členoviaRedakčnej rady vzali rezignáciu T. Hrubého na post predsedu 

redakčnej rady na vedomie. 

 

4. bod programu 

Voľba nového predsedu Redakčnej rady 

Ako uţ bolo spomenuté, Tomáš Hrubý navrhol na tento post Veroniku Tylkovú. Tá sa 

vyjadrila, ţe je z kandidatúrou uzrozumená. Ţiadny z členov redakčnej rady nemal námietky. 

 pristúpilo sa teda k samotnému hlasovaniu. Za zvolenie Veroniky Tylkovej na 

post predsedu redakčnej rady hlasovali všetci prítomní členovia redakčnej 

rady. Zdrţal sa: nikto. Proti: nikto.  

 

5. bod programu 

Diskusia 

Novozvolená predsedníčka Redakčnej rady Veronika Tylková oboznámil prítomných členov, 

ţe obsahová časť najbliţšieho čísla bude konzultovaná s jednotlivými členmi e-mailovou 

komunikáciou po presmerovaní redakčnej e-mailovej adresy. 

 

6. bod programu 

Záver 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Tomáš Hrubý, PhD. 

V Alekšinciach dňa 28. septembra2016 

 

 


