
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 08. júla 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 júlového 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 po privítaní prítomných predostrela svoje návrhy na témy z oblasti 

spravodajstva. Na titulnú stranu však nemá prichystanú dominantnú tému, návrhy nemali ani 

ostatní prítomní. Predsedníčke preto dali právomoc rozhodnúť počas zalamovania, ktorá z tém sa 

bude na titulku hodiť najviac.  Po dohode prítomných na témach čísla predsedníčka rozdelila úlohy 

- redaktorské texty a preklady. Zástupkyňa Illés Kósik požiadala 1,5 strany aj v slovenskej aj 

v maďarskej časti novín na plagáty a texty k blížiacim sa Palóckym dňom a Dňom mesta. Prítomný 

jej priestor schválili. Za novú tému rubriky Váš názor nás zaujíma vybrali novú mestskú tržnicu, 

ktorú má mesto odovzdať do užívania do konca leta. V rámci rubriky Poslanci a ich služba 

verejnosti vybrali poslanca Czuppera. Prítomní navrhli zaradenie krížovky, nakoľko sa jedná 

o letné číslo. Predsedníčka navrhla skoršiu schôdzu k augustovému číslu, nakoľko sa blížia 

dovolenky a uzávierka bude posunutá na skorší termín, ako je obvykle. Prítomní schválili dátum 

nasledujúceho rokovania na 26. júla 2019.   

 

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 Mikuš Kovácsová  .................................................... 

 

 

Overovateľ: Vladimír Cirbus   ............................................................ 

 

 

Zapísala: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová   

 


