
Redakčná rada Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap 

 

Z á p i s n i c a 

 

z elektronického rokovania Redakčnej rady Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap  

prebiehajúcom počas apríla 2022 

 

 

Počet členov rady: 7 

Prítomní: komunikácia prostredníctvom emailov 

Neprítomní: - 

 

R o k o v a n i e : 

 

Rokovanie Redakčnej rady (RR) Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap iniciovala predsedníčka 

rady. Prebiehalo v elektronickej forme prostredníctvom emailovej komunikácie: 

 

1) Otvorenie  

2) Obsahová náplň aktuálneho čísla novín 

3) Diskusia 

4) Záver  

 

K bodu č. 1) Otvorenie zasadnutia 

 

 Predsedníčka otvorila rokovanie redakčnej rady emailom s výzvou na predloženie návrhov 

rady do aktuálneho čísla novín. 

 

 

K bodu č. 2) Obsahová náplň aktuálneho čísla novín 

 

Predsedníčka navrhla na tému na titulnú stranu odovzdávanie denného stacionára pre 

seniorov. Zástupkyňa Illés Kósik v mene MsKS požiadala o priestor na titulke pre banner k MDD.  

Do spravodajstva šéfredaktorka navrhla spracovať témy petície ohľadne železničnej stanice, 

odovzdanie odborných učební na školách a prípravu nových dokumentov mesta pre strategický 

rozvoj. Oddelenie vnútornej správy MsÚ požiadalo o priestor na oznam o zmene otváracích hodín 

pohostinstiev. Po presunutom Dni učiteľov schválila rada celostránkový priestor pre ocenených. 

MsKS spracuje článok o Veľkej noci a MHF žiada o priestor na pozvánku na Noc múzeí a galérií. 

Oddelenie životného prostredia MsÚ požiadalo o spracovanie článku o inváznych burinách 

a hroziacich pokutách. Redaktorka Cíferová navrhla spracovať tému o hodnotiacej schôdzi MO 

JDS. MsKS žiada o priestor pre plagát a pozvánku na diskusiu a koncert. ZUŠ žiada o uverejnenie 

plagátu o prijímačkách, gymnázium zas plagát o súťaži RoboSum a RoboCross. Rada žiadosti 

schválila. 

 

K bodu č. 3) Diskusia 



 

Po prijatí všetkých dohodnutých materiálov predsedníčka na tento mesiac uzavrela rokovanie 

o príprave novín. Počas mesiaca šéfredaktorka dostala covid, nestihne graficky dáta pripraviť do 

uzávierky. Po schválení radou i vydavateľom sa odoslanie do tlače presúva o týždeň. 

 

K bodu č. 4) Záver 

 

 Po prijatí všetkých dohodnutých materiálov predsedníčka na tento mesiac uzavrela 

rokovanie o príprave novín. 

 

 

Zapísala: Mgr. Klaudia Mikuš Kovácsová   

 


