
Zápisnica 

zo zasadnutia redakčnej rady Krompašského spravodajcu zo dňa 3. 3. 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.  

 

Redakčná rada súhlasila s týmto programom zasadnutia: 

1. Vyhodnotenie februárového čísla 

2. Návrhy na marcové číslo – rozmiestnenie článkov 

3. Informácia o návrhu Štatútu Krompašského spravodajcu 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1) 

K februárovému číslu Krompašského spravodajcu sa vyjadrili všetky prítomné členky 

redakčnej rady, ktoré skonštatovali, že číslo bolo vydané načas a jeho obsah tvorili všetky 

príspevky, ktoré došli do termínu uzávierky. Februárové číslo bolo vydané v čiernobielej 

verzii na základe rozhodnutia redakčnej rady a po dohode s poslancami MsZ z dôvodu, že zo 

strany mesta nebol včas urobený dodatok k zmluve, uzatvorenej s grafickým štúdiom 

VANOKU Sp. Nová Ves. Po odstránení uvedeného problému (vyhotovenie „Dodatku 

k Zmluve“) bude mesačník naďalej vychádzať vo  farebnom prevedení. Čo sa týka obsahu, 

členky redakčnej rady skonštatovali, že napriek tomu, že februárové číslo nemalo dostatok 

príspevkov na pôvodných 12 strán, obsahovo však bolo „pêle-mêle“, teda z každého rožka 

troška a tým bolo zaujímavé. Redakčná rada rozhodla, že do mesačníka bude zaraďovať 

výlučne príspevky, ktoré sa priamo týkajú života v meste a nebude kvôli naplneniu počtu 

strán do jeho obsahu „sťahovať“ príspevky z internetu. Členovia súhlasia s tým, aby mesačník 

bol vydaný v niektorom mesiaci počas roka na viacerých stranách ako je  určené (12 strán), 

ale obsah nech sa dotýka priamo života nášho mesta. 

K bodu 2) 

Návrhy na marcové číslo – rozmiestnenie článkov 

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

mailovej adrese mesačníka. O rozmiestnení rozhodli nasledovne: 

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

Pankuškových fašiangov, ktoré v rámci programu Terra Incognita Košického samosprávneho 

kraja patria k TOP podujatiam vo februári. Redakčná rada ďalej rozhodla o rozmiestnení 

príspevkov nasledovne: na úvodných stranách zverejniť  došlé príspevky, týkajúce sa 

problematiky mesta, teda pripravený rozhovor s predsedom určenej komisie, príspevok 



primátorky mesta, ďalšie rozhovory, pozvánky, oznamy, pokračovať rubrikami Zdravotnícke 

okienko, Záhradkárska poradňa, + príspevky z činnosti jednotlivých organizácií v meste, 

spoplatnené inzeráty  a na záver príspevky zo škôl a športová rubrika. 

K bodu 3) 

Informáciu o návrhu Štatútu Krompašského spravodajcu podala členom redakčnej rady Marta 

Mičeková, ktorá konštatovala, že nový návrh bude predložený a prerokovaný na zasadnutí 

MsZ v apríli (26. 4.). Dovtedy sa budú mať možnosť s jeho obsahom oboznámiť všetci 

členovia redakčnej rady a budú ho môcť písomne pripomienkovať. 

K bodu 4) 

Členovia redakčnej rady sa zaoberali myšlienkou, čo by bolo obsahovo vhodné spracovať do 

aprílového čísla. Redaktorka Mgr. Mária Šimoňáková konštatovala, že bude dobré i naďalej 

pokračovať rozhovormi s predsedami jednotlivých komisií o tom, čo majú v pláne, že bude 

pripravovať materiál o návštevnom poriadku parku a navrhla ďalej, či by nebolo dobré 

vypísať súťaž v meste o najkrajší balkón. M. Mičeková informovala, že komisia kultúry 

a mládeže organizuje brigádu na čistenie okolia v meste, z akcie ktorej spracuje príspevok. 

K aprílu – mesiacu lesov, požiadala konateľa ML Krompachy o článok, ktorý redakcii odoslal 

už minulý mesiac a zároveň zabezpečí príspevok do Zdravotníckeho okienka na aktuálnu 

tému. Mgr. Anna Grondželová prispeje článkami z činnosti MO Matice, Mgr. Lucia Mikulová 

prispeje aktualitami z oblasti školstva a Mgr. Agnesa Jarošíková príspevkami za Jednotu 

dôchodcov. Samozrejme, priestor na informáciu o svojej činnosti majú v mesačníku  

k dispozícii vždy voľný - primátorka mesta, poslanci a zároveň  občania. Každý z členov 

redakčnej rady sa zaviazal, že bude na svojej vybranej téme pracovať, aby nasledujúce číslo 

bolo lepšie ako predchádzajúce.  

K bodu 5) 

Rozdelením jednotlivých úloh na nasledujúci mesiac zasadnutie redakčnej rady bolo 

ukončené, M. Mičeková na záver poďakovala prítomným členkám za účasť. 

 

V Krompachoch, 31. 3. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Marta Mičeková, 

 členka redakčnej rady KS 

 

 

 

 

 

 


