Zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady Alekšinských novín a
obecnej internetovej stránky zo dňa 18. 06. 2015

Prítomní členovia: Eva Cebová, Marta Valentová, Patrícia Orlíčková, Mgr. Veronika Tylková,
Marián Maňúr
Ospravedlnení členovia: Mgr. Tomáš Hrubý, Ing. Vladimír Pleva
Ďalej boli prítomní: Ing. Anton Kušnír
Program:
1. Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín
2. Schválenie tlače
3. Diskusia
Zasadnutie viedol Ing. Anton Kušnír, ktorý privítal všetkých členov redakčnej rady. Ospravedlnil sa
starosta, Mgr. Tomáš Hrubý a Ing. Vladimír Pleva. Skonštatoval, že sú prítomní 5 členovia rady.
1. Pripomienky k pripravovanému vydaniu Alekšinských novín
Šéfredaktor poslal všetkým členom redakčnej rady návrh vydania obnovených Alekšinských novín.
Články boli poslané Mgr. Veronike Tylkovej, ktorá ich jazykovo a štylistiky upravila. Následne boli
texty poslané Mariánovi Maňúrovi, ktorý pripravil návrh grafiky a štruktúry novín.
K návrhu novín sa vyjadrila pani Eva Cebová, ktorá pripomienkovala spoločenskú rubriku, ktorá sa
nachádza na poslednej strane novín. Dôstojnejšie by bolo, keby sa táto rubrika nachádzala v prvej
polovici novín po uzneseniach. Marián Maňúr nevidí v tom problém, len noviny sú textovo pripravené
do tlače a každá väčšia zmena posunie ostatné texty a naruší to celé noviny. Navrhuje článok ”Nové
podstránky a služby pre občanov na www.aleksince.sk”vymeniť so spoločenskou rubrikou, kde
vznikne dostatok miesta a nebude potrebné celé noviny prerábať. Článok ”Vianočný turnaj v
minifutbale” bude vyradený z dôvodu, že sa po zmene nezmestí na predposlednú stranu. Pani Eva
Cebová spoločne s Mariánom Maňúrom doupravovali ešte pripomienkované úpravy od členov.
Bude potrebné ešte dodať fotku k článku “Z histórie: Presídlenci z územia Oravskej priehrady do
Alekšiniec II”, ktorú pani Cebová vyberie z archívu fotiekhistórie obce.
Ing. Anton Kušnír upozornil, že už skončili súťaže vo futbale a bude potrebné aktualizovať výsledky a
tabuľky, ktoré pošle Mariánovi Maňúrovi, tak isto ešte dopíše text o cyklistiských pretekoch
SEREĎMARATÓN, ktoré prechádzali cez našu obec.
2. Schválenie tlače
Ing. Anton Kušnír sa opýtal, či bude redakčná rada hlasovať o článkoch jednotlivo, alebo môžu
pristúpiť k hlasovaniu o novinách ako o celku? Členovia redakčnej rady sa vyjadrili, že sa môže
hlasovať o návrhu novín ako o celku. Pokiaľ nie sú už ďalšie pripomienky, dal Ing. Anton Kušnír
hlasovať o návrhu obnovenia Alekšinských novín po zapracovaní dnešných pripomienok.
Redakčná rada schválila návrh obnovenia Alekšinských novín po zapracovaní dnešných
pripomienok.

3. Diskusia
Mgr. Veronika Tylková navrhla, že vypracuje stručné pokyny pre autorov príspevkov z dôvodu, že
každý autor ma iný štýl písania a formátovania. Urýchlilo by to kontrolu textov a aj grafik by vedel
noviny rýchlejšie pripraviť.
Marián Maňúr informoval, že najbližšie číslo novín bude 20 stranové. Článkov prišlo oveľa viac ako
bolo možné do novín zapracovať. Ostatné články sa posúvajú do ďalšieho vydania.

Zapísal: Ing. Anton Kušnír
V Alekšinciach dňa 30. 06 .2015

