
Zápisnica 

zo zasadnutia redakčnej rady Krompašského spravodajcu zo dňa 8. 2. 2017, konaného 

o 17. hodine v miestnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v DK  

 

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

privítala prítomných členov, ako aj prizvaných hostí. Konštatovala, že počet prítomných 

členov redakčnej rady je 3:  

Mgr. Marta Mičeková 

Mgr. Lucia Mikulová 

Mgr. Mária Šimoňáková 

a redakčná rada je uznášaniaschopná. Mgr. Anna Grondželová a Mgr. Agnesa Jarošíková 

svoju neúčasť vopred telefonicky ospravedlnili. 

Na zasadnutie redakčnej rady bola prizvaná aj primátorka mesta, ktorej neúčasť včas 

ospravedlnila p. Anna Čechová, pracovníčka sekretariátu MsÚ. 

Boli prizvaní aj všetci poslanci MsZ, z ktorých sa zasadnutia zúčastnili: Oľga Dzimková, Ing. 

Lívia Kozlová, Igor Jendruch a MUDr. Marián Hojstrič. 

Redakčná rada súhlasila s týmto programom zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie januárového čísla 

2. Riešenie problémov s vydávaním mesačníka 

3. Diskusia 

4. Návrhy na februárové číslo – rozmiestnenie článkov 

5. Záver 

 

K bodu 1) 

K januárovému číslu Krompašského spravodajcu sa vyjadrili najprv prítomné členky 

redakčnej rady, ktoré skonštatovali, že číslo bolo - vzhľadom na vianočné sviatky a čerpanie 

rodinného voľna s nimi spojeného – vydané pomerne načas. Uverejnené boli všetky články, 

ktoré prišli do termínu uzávierky, dokonca na presúvanie do februárového čísla neostal na 

stránke spravodajcu žiadny neuverejnený príspevok. Členky redakčnej rady konštatovali, že 

v mesiaci január pravdepodobne učitelia i študenti finišujú na polročných výsledkoch, aj preto 

zo škôl došlo minimum príspevkov. V januárovom čísle sa tak ocitli len školské príspevky, 

ktoré sa presunuli z mesiaca decembra, keď pre nedostatok miesta sa na stránky mesačníka 

nevmestili. Ostávajúci voľný priestor na pol strany v mesačníku bol doplnený príspevkom 

o odchyte túlavých psov z webovej stránky mesta, ako o tom rozhodli na januárovom 

zasadnutí redakčnej rady jej členovia.  

  

K bodu 2) 

M. Mičeková informovala členky redakčnej rady a prítomných poslancov, že dostala 

informáciu z grafického štúdia zo Spišskej Novej Vsi, ktorému patrí grafická úprava a tlač 

nášho mesačníka, že mu bola Mestom Krompachy vrátená faktúra, pretože je v rozpore s 

podpísanou zmluvou. Požiadala preto štúdio, aby zaslalo zmluvu, pretože ani poslanci ani 

členovia redakčnej rady sa k dôvodu vrátenia faktúry nevedia vyjadriť.  Nepoznajú  obsah 

uvedenej zmluvy. Aj z dôvodu, že mohlo byť ohrozené februárové vydanie mesačníka, 

prizvala M. Mičeková na redakčnú radu primátorku mesta a poslancov. Pani primátorku počas 



neprítomnosti zastupuje jej zástupca a tak sa poslanci na zasadnutí redakčnej rady dohodli, že 

na druhý deň si s ním dohodnú termín stretnutia, aby sa oboznámili s dôvodom nezaplatenia 

a vrátenia faktúry za januárové číslo. 

 

K bodu 3) 

V diskusii vystúpili: 

Poslanec Igor Jendruch, ktorý pochválil prácu členov redakčnej rady, no navrhol, že by bolo 

vhodné ešte popracovať na redesigne. Mesačník by mal podľa jeho názoru obsahovať viac 

rozhovorov s ľuďmi a v anketách medzi občanmi mapovať názory na aktuálne dianie v meste. 

Poslankyňa Oľga Dzimková navrhla, že by bolo vhodné do Zdravotníckeho okienka 

zaradiť ďalšieho špecialistu lekára s novými témami. Členovia rady sa obrátili na všetkých 

troch poslancov, ktorí sú  zamestnancami nemocnice, aby oslovili ďalších lekárov, ktorí budú 

ochotní do mesačníka prispievať aktuálnymi témami.  

Poslankyňa Ing. Lívia Kozlová a MUDr. Marián Hojstrič navrhovali osloviť „starých 

Krompašanov“, aby zaspomínali na históriu: pána Karola Staneka za turistov a lyžiarov, pána 

MUDr. Jiřího Kozla za oblasť basketbalu v meste, pána Jána Merjavého za spevokol a ďalších 

iných. 

MUDr. Hojstrič zároveň navrhoval urobiť rozhovory so zahraničnými lekármi v nemocnici, 

čo ich k nám priviedlo, ako sa u nás cítia, ap., ďalej navrhol spracovanie témy „Čo so 

zberným dvorom?“ atď. Členovia rady zobrali námety a pripomienky zo strany poslancov na 

vedomie. M. Mičeková im poďakovala za účasť a ochotu riešiť  problematiku mesačníka 

a poslanci zo zasadnutia redakčnej rady odišli. 

 

K bodu 4) 

S novými príspevkami na mesiac február sa mali možnosť všetky členky RR oboznámiť na 

mailovej adrese mesačníka. O rozmiestnení rozhodli nasledovne: 

Titulnú stranu zverila redakčná rada redaktorke Mgr. Márii Šimoňakovej, ktorá spracuje tému 

Krompašskej vzbury v novom, netradičnom podaní. 

Ďalej rozhodla redakčná rada o rozmiestnení príspevkov nasledovne: na úvodných stranách 

zverejniť všetky došlé príspevky, týkajúce sa mesta, či života v meste, oznamy, pozvánky, 

a pokračovať rubrikami Zdravotnícke okienko, Záhradkárske poradňa, Občan nám píše, 

Rozhovor, príspevky od jednotlivých organizácií v meste a na záver príspevky zo škôl. 

 

K bodu 5)  

Redakčná rada sa bude naďalej usilovať o to, aby mesačník vychádzal v polovici mesiaca. Aj 

na tomto zasadnutí sa redakčná rada  zaoberala prípravou mesačníka na budúci mesiac 

a členky rady si rozdali konkrétne úlohy, kto a akou témou sa bude zaoberať vo vydaní 

marcového čísla. Neprítomným členkám budú úlohy oznámené mailovou komunikáciou. 

Marta Mičeková v závere poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie redakčnej rady 

o 18.40 hod. ukončila. 

 

Výsledok stretnutia poslancov so zástupcom primátorky mesta dňa 9. 2. 2017 o 14,30 

hod. na mestskom úrade: 



Poslanci MsZ – p. Dzimková, Kozlová, Jendruch a Mičeková sa u zástupcu primátorky mesta 

p. Stanislava Barbuša boli informovať, či má redakčná rada pracovať na vydaní februárového 

čísla, keďže grafickému štúdiu bola v uplynulom týždni vrátená faktúra, kvôli  rozporu so 

zmluvou a v ďalšom týždni mesto Krompachy dalo tomuto štúdiu výpoveď. Pán zástupca 

poslancov informoval, že faktúru nebolo možné zaplatiť z dôvodu, že výška nákladov 

mesačníka vo farbe je iná, (vyššia) než je uvedená v zmluve, ktorú mesto uzavrelo v r. 2009 

(na čierno-biely výtlačok). Napriek tomu, že na rokovaní MsZ poslanci navýšili rozpočet na 

vydávanie mesačníka vo farbe, pán zástupca informoval, že je potrebné vyhotoviť dodatok 

k predmetnej zmluve, aby vystavená  faktúra bola v súlade so zmluvou. Zároveň konštatoval, 

že napriek výpovedi, ktorú dalo Mesto Krompachy grafickému štúdiu, výpovedná lehota beží 

a uplynie až 30. 6. 2017. Dovtedy bude uvedené štúdio naďalej poskytovať Mestu Krompachy 

služby ako doposiaľ. Preto odporučil redakčnej rade, aby spracovala podklady na februárové 

vydanie. Aby sa problém s fakturáciou z januára neopakoval,  poslanci  sa rozhodli, že pokiaľ 

nie je vyhotovený dodatok k zmluve, bude februárové číslo vydané v čiernobielej tlači. 

Zároveň požiadali zástupcu primátorky o vyriešenie situácie s dodatkom k zmluve a 

poďakovali za ústretovosť. 

 

V Krompachoch, 9. 2. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Marta Mičeková 

  členka redakčnej rady mesačníka KS 

 

 


