
Zápisnica 

zo zasadnutia redakčnej rady Krompašského spravodajcu konaného  dňa 10. 4. 2017, 

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  4: 

Mgr. Anna Grondželová 

Mgr. Marta Mičeková 

Mgr. Lucia Mikulová 

Mgr. Mária Šimoňáková 

a redakčná rada je uznášaniaschopná.  

 

Redakčná rada súhlasila s týmto programom zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie marcového čísla 

2. Návrhy na aprílové číslo – rozmiestnenie článkov 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K bodu 1) 

K marcovému číslu Krompašského spravodajcu sa vyjadrili všetky prítomné členky redakčnej 

rady, ktoré skonštatovali, že číslo  vyšlo načas. Obsah tvorili všetky príspevky, ktoré došli do 

termínu uzávierky a ktoré na svojom zasadnutí schválila redakčná rada. Mesto Krompachy 

vypracovalo „Dodatok k zmluve“, ktorú má uzavretú s grafickým štúdiom Sp. Nová Ves a tak 

marcové číslo mesačníka mohlo byť vydané už vo farebnom prevedení.  

K bodu 2) 

Návrhy na aprílové číslo – rozmiestnenie článkov 

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

mailovej adrese mesačníka. V porovnaní s minulým mesiacom, príspevkov došlo omnoho 

viac. O ich rozmiestnení rozhodla redakčná rada nasledovne: 

Na titulnej strane bude uverejnený príspevok riaditeľa Mestských lesov Krompachy, Ing. 

Vladimíra Sajdáka, ktorý venoval aktuálnej téme mesiaca – LESOM. Pod jeho príspevkom 

bude avizujúca fotografia s titulkom, ktorý odkazuje na článok o upratovaní okolia v meste. 

Na strane 2 sa bude pokračovať ako už tradične Spoločenskou rubrikou, rozhovorom 

s predsedom komisie, ďalej príspevkom primátorky mesta, v ktorom sa venuje dôležitej téme 

- komunálnemu odpadu, nadväzne na túto tému bude pokračovať príspevok o jarnom 

upratovaní okolia mesta a o ochrane lesov. Ďalej uverejnenie VZN o sociálnych službách, 

následne téma kultúry – Hurban, aktuálna Krížová cesta a návšteva na fare, Zdravotnícke 

okienko a Záhradkárska poradňa. Ako ďalšie v poradí budú nasledovať - príspevok z miestnej 

nemocnice, príspevky zo škôl a záver bude patriť oblasti športu a oznamom. Na voľných 

plochách budú - pozvánka na trh kvetov, platený inzerát a poďakovania. 

K bodu 3) 

V diskusii vystúpila Mgr. Anna Grondželová, ktorá upozornila  členov redakčnej rady na to, 

že redaktorka, (ale aj jazyková korektorka) namiesto  prisľúbenej odmeny – robia zadarmo. 

Jedná sa jej hlavne o redaktora, na pleciach ktorého je celé vydanie mesačníka. Opýtala sa 



členky redakčnej rady M. Mičekovej, ktorá je zároveň poslankyňou, ako sa táto situácia bude 

riešiť a zároveň sa informovala o prijatí štatútu. M. Mičeková informovala prítomných, že na 

to, aby redaktor a jazykový korektor mohli poberať prisľúbenú odmenu za svoju prácu, je 

potrebné zo strany Mesta podpísať s oboma dohodu, pracovno-právne záležitosti patria 

výlučne do kompetencie štatutára. Pokiaľ nie je schválený nový štatút spravodajcu, platí štatút 

pôvodný. A pôvodný, doposiaľ platný štatút, obsahuje  článok o redaktorovi, nie je teda 

žiadny problém uzavrieť s ním dohodu o vykonaní práce ihneď, funkcia jazykového korektora 

však v ňom chýba. Nový návrh štatútu mesačníka už bude riešiť obidve funkcie a bude 

prerokovaný na aprílovom rokovaní MsZ (26. 4.).  

M. Mičeková informovala redakčnú radu o zverejňovaní a spoplatňovaní inzerátov. Inzeráty 

budú spoplatňované podľa doposiaľ platného cenníka a bude možné ich uverejniť až po 

zaplatení. Avízo o zaplatení zašle na stránku spravodajcu pracovníčka pokladne MsÚ. 

Mgr. Mária Šimoňáková navrhla, aby v nasledujúcom – májovom čísle bola verejnosť 

informovaná o novo vybudovanom heliporte v areáli našej nemocnice. M. Mičeková 

prisľúbila, že sa v tejto veci obráti na hovorkyňu nemocnice Mgr. Martu Csergeovú, ktorá 

tému spracuje. 

K bodu 4) 

Program zasadnutia redakčnej rady bol vyčerpaný, členovia si na podnet Mgr. Lucie 

Mikulovej zhruba rozdelili úlohy na mesiac máj. M. Mičeková poďakovala prítomným za 

účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončila.  

 

V Krompachoch, 18. 4. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Marta Mičeková, 

členka redakčnej rady KS 

 

 

 

 

 

 

 


