Zápisnica
zo zasadnutia redakčnej rady Krompašského spravodajcu konaného dňa 12. 5. 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 aprílového čísla
2. Návrhy na májové číslo – rozmiestnenie článkov
3. Návrh na ocenenie za redakčnú radu
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1)
Aprílové číslo spravodajcu vyšlo na 16 strán. M. Mičeková sa informovala, či niektoré články
nemohli byť presunuté do májového čísla, aby obsah spravodajcu bol na 12 stranách.
Členovia konštatovali, že všetky uverejnené príspevky boli aktuálne na mesiac apríl, uverejniť
ich v máji by bolo bezpredmetné. Mesačník bol vydaný načas, bez problémov.
K bodu 2)
Redakčná rada skonštatovala, že do májovej uzávierky prišlo menej príspevkov ako v mesiaci
apríli a mesačník bude mať pravdepodobne menej ako 12 strán. Členovia sa uzniesli na tom,
že na titulnej strane bude príspevok k stavaniu mája, ktorý spracuje A. Grondželová. Napíše aj
príspevok k 72. výročiu oslobodenia vlasti, pri príležitosti ktorého sa konalo spomienkové
stretnutie. Ako obvykle bude na druhej strane Spoločenská rubrika. M. Šimoňáková osloví
niekoľkých poslancov a spracuje príspevok na tému účasti poslancov na rokovaniach
mestského zastupiteľstva. O úspechoch našich mažoretiek bude informovať Mgr. Lucia
Ďorková, pracovníčka odboru školstva, kultúry a športu z MsÚ. Na ďalších stranách bude
článok Ing. Juraja Skurku z oblasti poľovníctva, informácie z nemocnice, z činnosti Jednoty
dôchodcov, Záhradkárska poradňa, v závere príspevky zo škôl a činnosť turistov + platené
reklamy.
K bodu 3)
M. Mičeková predložila prítomným členom redakčnej rady spracovaný návrh na udelenie
„Ceny mesta Krompachy“ pánovi Jánovi Miľovi za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť pravidelným publikovaním odborných príspevkov a cenných rád z oblasti záhradkárstva
v mesačníku Krompašský spravodajca.

Hlasovanie:
Prítomní:
4
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Návrh na udelenie ceny pánovi Jánovi Miľovi pri príležitosti Dní mesta bol jednohlasne
schválený.
K bodu 4)
M. Mičeková informovala o tom, že mailom oslovila hovorkyňu nemocnice p. Mgr. Martu
Csergeovú ohľadne vybudovania heliportu v areáli nemocnice, odpoveď zatiaľ neprišla. Ďalej
vyjadrila spokojnosť s tým, že mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 26/C.24 dňa 26. 4.
2017 schválilo, až na pár výnimiek, nový štatút Krompašského spravodajcu, s účinnosťou od
1. 5. 2017. (S jeho obsahom sa môžu čitatelia oboznámiť na webovom sídle mesta.) V praxi
to znamená, že redaktor – Mgr. Mária Šimoňáková a jazykový korektor – Mgr. Anna
Grondželová, ktorých odhlasovala redakčná rada do týchto funkcií na svojom januárovom
zasadnutí t. r., majú v zmysle novoprijatého štatútu za svoju odvedenú prácu nárok na
odmenu. Mgr. Mária Šimoňáková informovala prítomných členov rady, že sa svojej odmeny
za prácu redaktora vzdáva, čo osobne oznámila aj pracovníčke mestského úradu p. Eve
Rímskej.
M. Mičeková oznámila prítomným členom rady, že sa z osobných dôvodov k 31. 5. 2017
vzdáva členstva v redakčnej rade. Poďakovala sa kolegom za doterajšiu výbornú spoluprácu
a popriala im do ďalšej práce veľa úspechov. Zároveň oznámila, že naďalej ostáva
prispievateľkou do mesačníka.
K bodu 5)
Program zasadnutia redakčnej rady bol vyčerpaný, M. Mičeková poďakovala prítomným za
účasť na zasadnutí a zasadnutie o 16,45 hod. ukončila.
V Krompachoch, 30. 5. 2017
Zapísala:

Mgr. Marta Mičeková
členka redakčnej rady

