
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 05. februára 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) Prerokovanie činnosti redakčnej rady 

3) Obsahová náplň februárového čísla novín 

4) Diskusia 

5) Záver  

 

K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia 

 

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

K bodu č. 2) Prerokovanie činnosti redakčnej rady 

 

Predsedníčka členom rady predostrela ďalšie fungovanie rady a jej schádzania sa. Prítomní 
sa dohodli, že sa budú stretávať raz mesačne, vždy začiatkom mesiaca. Predsedníčka vysvetlila 
kompetencie výkonnej redakcie a členov redakčnej rady. Predostrela prítomným zásady stanovené 
v Etickom kódexe Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap a tiež obsah Štatútu novín. 

 
 

K bodu č. 3) Obsahová náplň februárového čísla novín 

 

Predsedníčka prítomným rozdala skelet novín s navrhovanými témami na február. 
Členovia rady ich schválili bez pripomienok. Zástupkyňa šéfredaktorky Mgr. Illés Kósik doplnila 
ďalšie témy z oblasti kultúry, ktoré členovia rovnako schválili. 



K bodu č. 4) Diskusia 
 

Hlavnou témou diskusie bolo zvýšenie transparentnosti novín, za účelom ktorého 
vznikla aj samotná redakčná rada.  Predsedníčka predostrela členom rady posledné 
hodnotenie Transparency International Slovensko, v ktorom si noviny prilepšili 
o niekoľko priečok, stále sú však na 68. mieste. Prečítala analýzu hodnotenia a vyzdvihla 
body, ktoré boli periodiku vytknuté, predovšetkým chýbajúce alternatívne názory 
k vedeniu radnice a pluralita názorov. Zhodnotila, že ani v minulosti sa redakcia nebránila 
prípadným polemikám a kritickým názorom, avšak nikto doteraz o to neprejavil záujem 
ani z poslancov, ani zo širokej verejnosti. Členovia rady sa zhodli, že to treba začať robiť 
koncepčne a na pravidelnej báze. Po hľadaní riešení sa zhodli na tom, že zavedú 
pravidelné rubriky, a to „Poslanci a ich služba Fiľakovčanom“ a „Váš názor nás zaujíma“. 
V prvom prípade dajú možnosť predstaviť sa poslancom v každom čísle novín, ich prácu, 
čo doposiaľ urobili pre obyvateľov, čo plánujú urobiť, aký majú názor na vedenie radnice 
a pod. Poslanci dostanú „slobodnú ruku“. V druhej rubrike bude v každom čísle téma, ku 
ktorej si budú môcť čitatelia vyjadriť svoj názor, a to elektronicky (e-mailom), na 
sociálnych sieťach, osobne v klientskom centre či poštou. Redakcia však musí ustriehnuť, 
aby názory neobsahovali vulgarizmy, osočovanie a podobne. Tretia rubrika, na ktorej sa 
prítomní zhodli, bude rubrika „Vedeli ste, že..?“, ktorá bude malým okienkom 
prinášajúcim zaujímavé informácie z histórie mesta. Štvrtá rubrika, „Zo zasadnutí MsZ“ 
už bola uverejnená v dvoch číslach a bude sa v nej pokračovať aj naďalej.  
 
 

K bodu č. 5) Záver 

 
 Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedníčka poďakovala všetkým za účasť 
a ukončila rokovanie. 
 
 
Predsedníčka RR: Bc. Klaudia Kovácsová  .................................................... 
 
 
Overovateľ: Ing. László Kerekes   .................................................................. 
 
 
Zapísala: Bc. Klaudia Kovácsová   
 


