
Zápisnica 

zo zasadnutia redakčnej rady Krompašského spravodajcu zo dňa 10. 1. 2017, konaného 

o 15. hodine v miestnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v DK  

 

Zasadnutie redakčnej rady otvorila a viedla Marta Mičeková, členka redakčnej rady, ktorá 

privítala prítomných členov. Konštatovala, že počet prítomných členov je 5:  

Mgr. Anna Grondželová 

Mgr. Agnesa Jarošíková 

Mgr. Marta Mičeková 

Mgr. Lucia Mikulová 

Mgr. Mária Šimoňáková 

a redakčná rada je uznášaniaschopná. Zároveň informovala, že členstva v redakčnej rade sa 

k 31. 12. 2016 písomne vzdal Ing. František Piatnica. Jeho žiadosť bude prerokovaná na 

najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré ho na základe vlastnej žiadosti z redakčnej rady odvolá. 

Redakčná rada súhlasila s týmto programom zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie decembrového čísla 

2. Návrhy na januárové číslo – rozmiestnenie článkov 

3. Informácia o návrhu Štatútu Krompašského spravodajcu 

4. Vyhodnotenie súťaže „Meno pre anjela“ 

5. Voľba redaktora, jazykového korektora 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1) 

K decembrovému číslu Krompašského spravodajcu sa vyjadrili všetky prítomné členky 

redakčnej rady. Jednohlasne vyjadrili názor, že reakcie občanov boli z ich okolia veľmi 

pozitívne, že prvé vydanie mesačníka vo farbe bolo zaujímavé nielen „novým šatom“ ale 

i viac-menej obsahom, ktorý bol prispôsobený najväčším sviatkom roka, Vianociam. 

Skonštatovali, že po 25. rokoch vydávania si inováciu mesačník zaslúži, aby dosiahol vyššiu 

úroveň a tým aj čítanosť, a bol pre občanov lákavejší. 

K bodu 2) 

M. Mičeková informovala, že z minulého roka zostali pre nedostatok miesta neuverejnené 

niektoré články zo škôl, jedná sa o 3 články z mestského gymnázia a 1 článok zo SSŠ SEZ 

Krompachy. S novými príspevkami na mesiac január sa mali možnosť všetky členky RR 

oboznámiť na mailovej adrese mesačníka. Ako obvykle, aj tentoraz navrhujú na úvodných 

stranách uverejniť príspevky o meste, ďalej rubriky (záhradkárska a zdravotnícka) a na záver 

príspevky škôl. 

O rozmiestnení rozhodli nasledovne: 

Titulnú stranu navrhla A. Grondželová, ktorá sa podujala pripraviť článok k 200. výročiu 

narodenia J. M. Hurbana. Objasnila spojitosť tohto velikána slovenskej histórie  s naším 

mestom – jeho dcéra Želmíra Mária bola vydatá za inžiniera Viktora Lorenca a je pochovaná 

na krompašskom cintoríne. 

Ďalej rozhodla redakčná rada o tomto rozmiestnení: 

Str. 2 – Spoločenská rubrika, Oznam mesta o konaní fašiangových slávností na Plejsoch 



Str. 3, 4 – Z rokovania posledného mestského zastupiteľstva (pripraví M. Mičeková) 

Str. 5 – Bude patriť informáciám z mesta - oznam mesta o zimnej údržbe, informácia 

z matriky o TOP 10 menách za rok 2016, informácia  o národnej kultúrnej pamiatke – Hámri, 

a článok k oslobodeniu mesta (napíše M. Šimoňáková) 

Str. 6 – Bude patriť  Vyhodnoteniu súťaže „Vymysli meno pre anjela“ a zbúraniu komína 

v meste (pripraví M. Šimoňáková) 

Str. 7 – MO Matice slovenskej zverejní plán činnosti na tento rok a zároveň bude informovať 

o koncerte „Na Vianoce doma...“ (pripraví A. Grondželová) a o výsledku dobrovoľnej 

finančnej zbierky pripraví článok M. Šimoňáková 

Str. 8 – Zdravotnícke okienko, príspevok osloveného lekára 

Str. 9 – článok „Nemocnica informuje“, + vybraný článok z web stránky mesta – tentoraz 

rada rozhodla uverejniť príspevok náčelníka MsP o túlavých psoch 

Str. 10 – Záhradkárska poradňa a jej autor 

Str. 11 – 12 Budú patriť príspevkom zo škôl 

Redakčná rada sa rozhodla uverejniť aj viacero príspevkov z jednej školy, ak budú zaslané 

načas, inak sa presunú do ďalšieho mesiaca. Je obvyklé, že niektoré školy pošlú počas 

jedného mesiaca viacero príspevkov, inokedy žiadny. 

K bodu 3) 

Informáciu o návrhu Štatútu Krompašského spravodajcu podala M. Mičeková, ktorá 

informovala, že návrh, s obsahom ktorého bola redakčná rada oboznámená a  ktorý bol 

predložený na decembrové rokovanie MsZ, bol stiahnutý z rokovania. MsZ sa touto otázkou 

bude zaoberať na najbližšom rokovaní. O výsledku bude znova všetkých písomne informovať 

mailovou poštou. 

K bodu 4) 

Súťaž „Vymysli meno pre anjela“: Na zasadnutí redakčnej rady v decembri predložila L. 

Mikulová rade všetky návrhy detí, ktoré sa do súťaže zapojili. Deti sa snažili vymyslieť čo 

najzaujímavejšie meno pre anjela v našom parku a svoje pocity vyjadrili v pekných kresbách. 

Redakčná rada mala preto ťažkú úlohu – vybrať spomedzi desiatok návrhov ten 

najpriliehavejší. Napokon sa rozhodli, že anjel v parku dostane dve mená – Kromaniel Zofiel. 

Vyhodnotením celej súťaže „Meno pre anjela“ v písomnej forme pre mesačník bola poverená 

členka M. Šimoňáková. Redakčná rada sa uzniesla na tom, že víťazi budú odmenení 

drobnými vecnými cenami a všetci súťažiaci sladkosťou. Jednohlasne sa zhodli na tom, že na 

nákup týchto drobných vecí pre súťažiace deti  bude postačovať 50 eur a o túto finančnú 

čiastku požiadajú vedenie mesta. Z odovzdania cien sa urobí krátka reportáž do budúceho 

vydania spravodajcu. 

K bodu 5) 

Voľba redaktora, jazykového korektora – členovia rady jednohlasne navrhli, aby za 

redaktorku bola zvolená Mgr. Mária Šimoňáková, ktorá má s touto prácou dlhodobé 

profesionálne skúsenosti. Marta Mičeková, ktorá viedla zasadnutie redakčnej rady, navrhla 

hlasovanie: 

Prítomných:  5  Za:  4  Proti:   0  Zdržal sa: 1 

Mgr. Mária Šimoňáková, ktorá sa hlasovania zdržala, bola ostatnými členmi redakčnej rady 

jednohlasne schválená do funkcie redaktora. 



Za jazykovú korektorku bola navrhnutá Mgr. Anna Grondželová, ktorá túto prácu neoficiálne 

vykonáva od zvolenia do redakčnej rady. 

Marta  Mičeková uviedla hlasovanie: 

Prítomných:  5  Za:  4  Proti:   0  Zdržal sa:  1 

Mgr. Anna Grondželová, ktorá sa hlasovania zdržala, bola ostatnými členmi redakčnej rady 

jednohlasne schválená do funkcie jazykovej korektorky. 

Redakčná rada uvažovala o tom, že by bolo lepšie, keby sa mesačník dostal do rúk občanov 

v polovici mesiaca. Z tohto dôvodu sa rozhodli, že bude dobré posunúť termín uzávierky o 

týždeň skôr, aby aj mesačník mohol vychádzať v termíne po 15. v mesiaci, nie po 20. v 

mesiaci ako doposiaľ. Marta Mičeková uviedla hlasovanie za termín  uzávierky do 3. dňa 

nasledujúceho mesiaca a zároveň vydávania mesačníka po 15. v mesiaci naraz:  

Prítomných:  5  Za:  5  Proti:   0  Zdržalo sa:  0 

Redakčná rada jednohlasne schválila termín uzávierky do 3. dňa nasledujúceho mesiaca 

a zároveň termín vydávania mesačníka po 15. v mesiaci. 

K bodu 6)  

Diskusia: 

A. Jarošíková navrhla, že bude dobré zverejniť krátky oznam o posunutí termínu uzávierky 

v januárovom mesačníku. L. Mikulová uviedla, že je potrebné doplniť funkcie redaktora 

a jazykovej korektorky v tiráži spravodajcu. 

M. Mičeková informovala redakčnú radu o návrhu oceniť za dlhoročnú prácu prispievateľa do 

Záhradkárskej poradne pána Jána Miľa v rámci Dní mesta. Všetky prítomné členky s návrhom 

súhlasili. M. Mičeková spracuje v aktuálnom čase návrh na ocenenie.  

Členky redakčnej rady skonštatovali, že stretnúť sa v januári raz neformálne a druhýkrát, po 

splnení úloh, oficiálne, bol dobrý nápad. Po období dlhšieho voľna – po Vianociach 

a zimných prázdninách - si na neformálnom zasadnutí dopredu rozdelili úlohy, kto bude na 

čom pracovať. Na oficiálnom stretnutí už len doladili niektoré veci, aby spravodajca vyšiel 

načas. Pretože schválili termín skoršieho vydávania mesačníka, už na tomto zasadnutí sa 

redakčná rada  zaoberala prípravou mesačníka na február. Zvolaním redakčnej rady na 

formálne i oficiálne zasadnutie vo februári bola poverená M. Mičeková. Bude sa konať 

neformálne  po uzávierke a oficiálne po splnení rozdaných úloh. Členky redakčnej rady 

konštatovali, že urobia všetko pre to, aby občania vyjadrili s obsahom i úrovňou mesačníka 

spokojnosť. 

K bodu 7) 

Marta Mičeková v závere poďakovala prítomným za účasť, popriala do nového roka veľa 

chuti a elánu do práce a zasadnutie redakčnej rady o 17.10 hod. ukončila. 

 

 

Zapísala: Mgr. Marta Mičeková 

  členka redakčnej rady mesačníka KS 

 

 

 

 

 


