
Zápisnica  

zo zasadnutia Redakčnej rady Krompašského spravodajcu konaného dňa 9. 8. 2017, 

o 11.hod. v miestnosti Miestnej organizácie Matice slovenskej v DK 

 

Zasadnutie redakčnej rady otvorila a viedla Mgr. Mária Šimoňáková, redaktorka 

Krompašského spravodajcu, ktorá privítala prítomných členov RR.  

 

Prítomní:  

Mgr. Anna Grondželová - členka RR, jazyková korektorka KS 

Mgr. Agnesa Jarošíková – členka RR 

Mgr. Lucia Mikulová – členka RR 

Mgr. Mária Šimoňáková – členka RR, redaktorka KS 

- Redakčná rada je uznášaniaschopná.  

 

Pozvaní: 

Augustové zasadnutie RR KS prebehlo bez pozvaných hostí. 

 

Program zasadnutia RR KS: 

1. Vyhodnotenie júnového čísla KS 

2. Informácia o zmene dodávateľa grafických prác a tlače KS 

3. Návrhy na letné dvojčíslo júl/august KS – rozmiestnenie článkov 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

 



K bodu 1/ 

Júnové číslo KS vyšlo na 12 stranách. Redakčná rada skonštatovala, že číslo bolo pestré, 

aktuálne, okrem tradičného spravodajstva, bola zastúpená aj publicistika. Číslo vyšlo načas 

a bez problémov.  

K bodu 2/ 

Členovia redakčnej rady boli informovaní o zmene dodávateľa grafických prác a tlače KS. 

Stalo sa ním reklamné štúdio MOON z Krompách.  

K bodu 3/ 

Redakčná rada sa oboznámila s článkami prispievateľov, ktoré prišli na redakčný mail. 

Rozhodla o ich umiestnení na stránkach letného dvojčísla KS. Členovia redakčnej rady si 

prerozdelili témy na autorské články. Prerozdelili materiály na jednotlivé stránky KS 

v zastúpení, spravodajstvo, fotoreport, publicistika, pozvánky, zaujímavé informácie, 

príspevky zo škôl, záhradkárska poradňa, články zo športu  pod. Články boli rozvrhnuté na 

tradičný počet strán KS – 12.  

K bodu 4/ 

Členovia RR diskutovali o tom, či je možná zmena papiera, na ktorom sa KS tlačí. Navrhli, aby 

papier bol tenší a menej lesklý, s podmienkou, aby zmena papiera nebola na úkor kvality tlače. 

Požiadali Mgr. M. Šimoňákovú, aby sa v tejto veci bližšie informovala u nového dodávateľa 

grafických prác a tlače.  

K bodu 5/ 

Program zasadnutia RR bol vyčerpaný, M. Šimoňáková poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončila o 12.00 hod.  

 

 

 

V Krompachoch, 16.8.2017 

 

Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková, členka RR a redaktorka KS 

 



 

 

 


