Zápisnica
zo zasadnutia Redakčnej rady Krompašského spravodajcu konaného dňa 5.10.2017,
o 15.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:
Martin Lukáč, MOON reklamné štúdio

Program zasadnutia RR KS:
1. Vyhodnotenie septembrového čísla KS
2. Pripomienky, návrhy na zmenu
3. Návrhy na októbrové číslo KS – rozmiestnenie článkov
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1/
Septembrové číslo KS vyšlo na 10 stranách. Vnútri čísla bola vložený list A4. Číslo vyšlo
s chybou na titulnej strane, chýbal záver otváracieho článku. (POZN.: Finálny náhľad
odsúhlasený pred tlačou zo strany RR bol v poriadku). Redakčná rada skonštatovala, že písmo
v čísle pôsobilo nekompaktne, rozhádzane. Veľkosť písma i medzerovanie neboli jednotné, čo
pri čítaní pôsobilo pomerne rušivo. Niektoré fotografie boli malé, neprehľadné. V článku na
zadnej strane došlo k viacerým chybám – posunutiam textu, čo spôsobovalo jeho zlú
čitateľnosť.
Z pohľadu zastúpenia článkov, bolo číslo vyvážené z viacerých oblastí spoločenského,
kultúrneho i spoločenského života v meste, nechýbali tradičné rubriky.

K bodu 2/
Redakčná rada si na októbrovú RR prizvala Martina Lukáča z MOON reklamného štúdia,
dodávateľa grafických i tlačiarenských prác, aby sa upresnili návrhy a zmeny pre ďalšie číslo
KS. Návrhy sú nasledované:
-

na titulnej strane zúžiť hlavičku KS, aby vzniklo viac priestoru pre otvárací článok

-

články v čísle rozdeľovať max. do 3 stĺpcov, aby nedochádzalo k „rozbíjaniu“ textov

-

možnosť kombinovanej tlače farba/ČB

-

papier, na ktorom budú noviny vytlačené nebude kriedový, ani lesklý, bude to obyčajný
hrubší papier s hrúbkou 80 g/m2

-

písmo – zjednotenie písomného fontu, riadkovania, zjednotenie podtextov pod
fotografiami

-

zjednotiť veľkosť titulkov i podtitulkov

-

horné lišty vo farbe na každej strane KS zmenšiť

-

fotografie k článkom dávať v takej veľkosti, aby boli rozpoznateľné

-

spoločenskú rubriku aj tiráž zachovať na jednotnom mieste v každom čísle KS

-

každé číslo bude pred samotnou tlačou vytlačené na prvovýtlačku, pre lepšiu kontrolu,
aby nedochádzalo k vytlačeniu neúplných materiálov

-

každé číslo KS bude, ako doteraz, zasielané na MsÚ – zverejnenie na mestskom webe

K bodu 3/
Redakčná rada sa oboznámila s článkami, ktoré došli na redakčný mail od prispievateľov.
Navrhla rozmiestnenie článkov na strany KS. Členovia si rozdelili úlohy pri autorských
materiáloch.
Súčasťou októbrového čísla bude aj vložená príloha - kandidáti pre voľby do samosprávnych
krajov. Pôjde o objednanú, platenú inzerciu.

K bodu 4,5/
Program zasadnutia RR bol vyčerpaný, M. Šimoňáková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila o 16.15 hod.

V Krompachoch, 15.10.2017
Zapísala: Mgr. Mária Šimoňáková, členka RR a redaktorka KS

