
Redakčná rada Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap 
 

Z á p i s n i c a 

 
napísaná na zasadnutí Redakčnej rady Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap  

konanom dňa 02. apríla 2019 
 
 
Počet členov rady: 7 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
R o k o v a n i e : 
 

Rokovanie Redakčnej rady (RR) Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap zvolala predsedníčka 
rady. Program rokovania bol schválený nasledovne: 
 
1) Otvorenie  

2) Obsahová náplň aprílového čísla novín 

3) Diskusia 

4) Záver  

 

K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia 

 

 Predsedníčka oficiálne otvorila zasadnutie a privítala účastníkov na stretnutí redakčnej 
rady. 
 
 

K bodu č. 2) Obsahová náplň marcového čísla novín 

 

Predsedníčka členom rady predostrela svoje návrhy na témy z oblasti spravodajstva. Illés 
Kósik doplnila svoje návrhy z oblasti kultúry. Členovia a zhodli, že športová strana v tomto čísle 
nebude, nakoľko dlhšie odkladajú tému drevených hračiek, ktorú spísalo Hradnú múzeum. Teraz sa 
javí vhodný čas na zaradenie, nakoľko významnejšie športové podujatia sa v mesiaci nekonali. 
Predsedníčka rozdelila úlohy k ďalšiemu číslu, redaktorské texty a preklady. Upozornila, že 
v tomto mesiaci bude posunutá uzávierka na skorší termín z dôvodu čerpania dovolenky. Prítomní 
spoločne vybrali novú tému do rubriky Váš názor nás zaujíma, zhodnotili túto novú rubriku v 
predchádzajúcom čísle. Zhodli sa, že zo strany obyvateľov to vyzerá tak, že je o ňu záujem. Za 
novú tému zvolili kamerový systém a bezpečnosť v meste, nakoľko náčelník mestskej polície 
poslal do redakcie príspevok o ďalšom rozšírení kamerového systému. V rámci rubriky Poslanci 
a ich služba verejnosti tentokrát vybrali poslanca Rubinta, aby sa striedali služobne starší 
s mladšími. Členky rady Illés Kósik a Cíferová upozornili predsedníčku, aby do skeletu novín 
doplnila výzvu na prijímacie konanie do ZUŠ a zápis do MŠ. Napriek tomu, že v tomto čísle 
nebude šport a ani príspevky zo škôl, kapacita bude zrejme naplnená opäť veľmi skoro. 



 
K bodu č. 3) Diskusia 
 

V diskusii neboli žiadne ďalšie príspevky zo strany členov.   
 
 

K bodu č. 4) Záver 

 
 Po vyčerpaní bodov rokovania predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 
rokovanie. 
 
 
Predsedníčka RR: Bc. Klaudia Kovácsová  .................................................... 
 
 
Overovateľ: Iveta Cíferová    ............................................................ 
 
 
Zapísala: Bc. Klaudia Kovácsová   
 


