
Zápisnica zo Zasadnutia Redakčnej rady Alekšinských novín 

z 19.2.2016 
 

Prítomní členovia: Veronika Tylková, Marta Valentová, Marián Maňúr, Patrícia Orlíčková, 

Anton Kušnír 

Ospravedlnení členovia: Eva Cebová, Tomáš Hrubý 

Neprítomní: Vladimír Pleva ml. 

Ďalej boli prítomní: Vladimír Tylka 

 

Program: 

1. Zhodnotenie čísiel Alekšinských novín vydaných v minulom roku 

2. Pripomienky k internetovej stránke 

3. Príprava nového čísla – návrhy, rozdelenie tém 

4. Rôzne 

 

Zasadnutie viedla zástupkyňa šéfredaktora Veronika Tylková, šéfredaktor Tomáš Hrubý sa 

ospravedlnil pre chorobu. Prítomní boli piati členovia redakčnej rady, zasadnutie sa 

uskutočnilo v Pizzerii u Fuňa, nakoľko zasadacia miestnosť na obecnom úrade bola 

obsadená. 

 

1. Bod programu: 

Zhodnotenie predchádzajúcich čísiel Alekšinských novín 

Členovia redakčnej rady pozitívne hodnotia predchádzajúce čísla. Veronika Tylková sa 

v mene šéfredaktora ospravedlnila, že z časových dôvodov nebola zvolaná redakčná rada 

po uzávierke posledného čísla Alekšinských novín, aby sa pred tlačou zhodnotil obsah. 

Anton Kušnír zhodnotil názory občanov na Alekšinské noviny, ktoré občania vyjadrili 

prostredníctvom internetovej stránky obce. Celkovo bola prejavená spokojnosť s obnovenými 

novinami. Výhrady sa týkali obrazových materiálov. Redakčná rada sa zhodla, že obrazový 

materiál len dopĺňa text, ktorý je pre noviny prioritný. Obrázky sa prispôsobujú textovému 

rozsahu novín, zlá kvalita obrázkov, ktorá vznikla už pri ich fotení sa však odstrániť nedá. 

Z tohto dôvodu nie sú všetky obrázky v novinách zreteľné. 

2. Bod programu: 

Pripomienky k internetovej stránke 



Anton Kušnír informoval redakčnú radu, že na internetovú stránku obce sa integrujú webové 

stránky základnej školy a materskej školy v Alekšinciach. Týmto krokom sa zvýši prehľad 

v informáciách, občania budú mať fungovanie celej obce dostupné na jednej stránke. 

Ďalej Anton Kušnír informoval, že denná návštevnosť stránky vzrástla takmer o 100% na cca 

130 reálnych návštevníkov denne. 

V priebehu tohto roka je plánovaná SMS notifikácia správ obecného rozhlasu. Správy 

vyhlásené v rozhlase sa budú záujemcom doručovať prostredníctvom SMS do ich telefónov. 

Tento krok je naplánovaný predovšetkým kvôli obyvateľom Lahní, ktorí nie sú pripojení 

k obecnému rozhlasu. 

3. Bod programu: 

Príprava nasledujúceho vydania Alekšinských novín 

 

 Členovia rady si rozdelili námety pripravované do ďalšieho čísla. Pani Valentová 

poslala výročnú správu o fungovaní Jednoty dôchodcov v Alekšinciach. Na jej návrh 

sa spracuje článok o fungovaní všetkých OZ v obci. Spracuje Veronika Tylková. 

 Návrh Tomáša Hrubého – zrealizovať rozhovor s Jánom Turánkom – spracuje 

Veronika Tylková. 

 Podľa informácií Antona Kušníra, starosta obce Radoslav Ťapušík spracuje príspevok 

o kanalizácii a výmene osvetlenia v základnej škole. 

 Anton Kušnír pripraví informačný článok o kvalite obecnej vody. 

 Redakčná rada vyzve OZ Čin-Čin, aby sa občanom prostredníctvom novín 

predstavilo a priblížilo svoju činnosť v obci. 

 Pani Valentová navrhla, aby boli do novín zahrnuté recepty k Veľkej noci, zdravotné 

okienko a doplnených niekoľko vtipov. Rada návrh schválila, spracujú Tylková 

a Orlíčková. Na návrh pani Valentovej oslovíme keramikárky z obce, aby predstavili 

svoju činnosť. 

 Anton Kušnír pripravuje informačné materiály do novín týkajúce sa separovaného 

zberu.  

 Ďalej chce do novín zahrnúť výzvu pred občanov ohľadom „alekšinského kroja“. 

 Článok o zrealizovanom fašiangovom pochode a obecnej zabíjačke pripraví obecný 

poslanec Bohuš Kiššac. 

 Anton Kušnír navrhol tému na článok o majsterke Slovenska v gymnastike sl. 

Kováčovej, ktorá pochádza z Alekšiniec. Spracuje Veronika Tylková. 

 Tomáš Hrubý a Patrícia Orlíčková pripravujú článok z histórie obce – Dejiny Židov 

v Alekšinciach. 

 Redakčná rada požiada vedenie škôlky, aby pripravilo článok o fašiangovom 

karnevale detí z materskej škôlky. 



 Redakčná rada sa dohodla, že program pripravovaných kultúrnych podujatí bude 

v novinách zahŕňať vždy aktuálny polrok. Tzn. v marcovom vydaní budú uverejnené 

kultúrne podujatia od marca do septembra 2016, v júnovom vydaní budú zverejnené 

akcie pripravované od júna do decembra 2016 a pod. Opatrením chceme včas 

informovať aj o podujatiach, ktoré sa konajú na hranici platnosti čísiel. 

 Redakčná rada sa dohodla, že v tomto vydaní novín bude krátky informačný článok 

o pripravovanom podujatí – Výročie obce Alekšince, aby o podujatí včas vedeli 

obyvatelia obce. 

 Ďalšie články budú pripravené jednotlivými redaktormi a prispievateľmi podľa ich 

možností. 

 

4. Bod programu: 

Rôzne 

Redakčná rada sa dohodla, že uzávierka na dodanie článkov bude 10.3.2016. Uzávierka 

samotného čísla je naplánovaná na 15.3.2016. Čas medzi jednotlivými uzávierkami je 

vyhradení pre korektúry a grafické úpravy vydania novín. 

 

Zapísala Mgr. Veronika Tylková, 

V Alekšinciach 19.2.2016 


