
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 4. októbra 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 októbrového 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. Budú sa týkať predovšetkým tém prebraných na poslednom zasadnutí MsZ. Na 

titulke rezervovala predsedníčka miesto na odovzdanie mestskej tržnice, ak sa bude konať v danom 

mesiaci. Ostatné témy budú klasické rubriky, zateplenie koncertnej sály, prijatie nového VZN 

o hazardných hrách, výmena kúrenia vo Vigadó či povinné čipovanie psov. Nakoľko je od októbra 

v miestnom gymnáziu nový riaditeľ, redaktorka Cíferová s ním spraví rozhovor. Zástupkyňa Illés 

Kósik pripomenula akcie MsKS, ktoré budú potrebné spropagovať. Členka rady Emese Szvorák 

napíše článok o akciách Csemadoku na maďarské strany. Po dohode prítomných na témach čísla 

predsedníčka rozdelila preklady. Za novú tému rubriky Váš názor nás zaujíma vybrali čistotu 

povinnosť čipovania psov. V rámci rubriky Poslanci a ich služba verejnosti vybrali poslankyňu 

Oroszovú. Noviny sa do tlače zasielajú 28. októbra.  

 

K bodu č. 3) Diskusia 

 



V rámci diskusie predsedníčka pripomenula, že novembrové číslo bude posledné 

v tomto roku, preto netreba zabúdať na prípravu vianočných textov a plagátov.   

 

 

K bodu č. 4) Záver 

 

 Po vyčerpaní bodov rokovania predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 

rokovanie. 

 

 

Predsedníčka RR: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová  .................................................... 

 

 

Overovateľ: Mgr. Andrea Illés Kósik   ............................................................ 

 

 

Zapísala: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová   

 


