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RVC Košice 2019/30  

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s organizátormi 

RVC Košice a Prešov 
vás srdečne pozývajú na celoslovenské 

 

 

 

 
 

 
 

Pozývame Vás na ďalšie z pracovných stretnutí pre zamestnancov obcí, ktorí sa zaoberajú tvorbou obecných, miestnych, mestských, 
radničných, alebo regionálnych novín. Na seminári tentokrát spolupracujú 2 lektori, ktorí si pre vás pripravili svoj pohľad na túto dôležitú 
oblasť fungovania samosprávy – informovanie o činnosti a tvorbu komunitného cítenia v obciach. 
Spolu s lektormi vám prinášame praktické rady a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu vydávať zaujímavé a kvalitne spracované noviny.  
Paralelne sa bude konať opäť aj stretnutie kronikárov a v 1. večer sa uskutoční aj krst novej príručky pre kronikára, publikácie, ktorú 
vydávame s cieľom zvyšovania kvality uchovávaných informácií pre ďalšie generácie.  
Na podujatie môžete priniesť svoje noviny pre ostatných účastníkov ako inšpiráciu. 
 

Cieľová skupina:  
novinári,  členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia,  zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní záujemcovia o túto oblasť

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
 

Miesto konania:  
Hotel Trigan, Štrbské Pleso 

Začiatok seminára: 5.6.2019 – od 11:30 h 

Prezencia:  5.6.2019 - od 11:00 h 
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

Dátum konania:  

5. – 6. jún 2019 / streda - štvrtok –2 dni 
 

 
Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053     VS: 05060602 
pre členov RVC:            135,- € /účastník   
pre nečlenov  RVC:      155,- € /účastník   
 

 

 

     TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  
1.deň:     
11.30 – 14.30       PhDr. Katarína Čižmáriková 
Vitajte po roku!, alebo skúsenosti z volebného roka. 
Rozhovor ako žáner. Od informovania k novinárskej práci. 
 

15.00 – 18.00       PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
Poslanie a filozofia radničných (obecných a školských) 
novín. 
18.00 – 18.20 Krst novej publikácie pre kronikárov 
 

   2. deň:    

   9.00 – 13.00     PhDr. Katarína Čižmáriková 

   Pokračovanie úvodného bloku, hodnotenie vopred     

zaslaných novín. 

 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC 
Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava .

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady. 

Uzávierka prihlášok:  28. máj 2019 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové 
prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašich prihlasovacích 
údajov,  neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z 
účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 
Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756 
 

 

Citát :           
„Moc v dnešnom svete sa presúva od ľudí, ktorí predtým kontrolovali informácie  

k ľuďom, ktorí kontrolujú vedomosti.“ 
 

Jonas Ridderstrale 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

TVORCOV OBECNÝCH, MIESTNYCH, MESTSKÝCH A REGIONÁLNYCH NOVÍN 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

1. deň: streda, 5.6.2019 

          od 11.00  Prezencia 
 

11.30 – 14.30  Prvý vzdelávací blok: 
Vitajte po roku!, alebo skúsenosti z volebného roka. Rozhovor ako žáner. Od informovania k novinárskej práci. 
 Lektorka:  PhDr. Katarína Čižmáriková  
 

✓ Skúsenosti s minulým obdobím, alebo čo nás naučil volebný rok 
✓ „Rozhovor vedie ten, kto sa pýta.“ Rozhovor – často používaný žáner v tlači; ako vyberať osobnosti na rozhovor, 

ako sa na rozhovor pripraviť, ako ho viesť a ako ho napísať, aby to bolo zaujímavé pre čitateľa. 
✓ Od informovania k novinárskej práci, alebo ako písať vždy zaujímavo o opakovaných podujatiach. 
✓ Výmena skúseností, riadená diskusia. 

15.00 – 18.00  Druhý vzdelávací blok: 
Poslanie a filozofia radničných (obecných a školských) novín. 

Lektor: PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
 

✓ poslanie miestnej tlače  
✓ čo všetko by malo obsiahnuť miestne periodikum 
✓ kto by ho mal financovať  
✓ podľa čoho by sa malo riadiť (redakčná rada a redakčný štatút schválený zastupiteľstvom?)...a čo ak sú súkromné, 

obec len spolupracuje? 
✓ ako si zorganizovať snahu viacerých primátorov a starostov, ako i poslancov "diktovať" obsah novín i spôsob ako 

písať (pochvalne o aktuálnom vedení, o pozícii len kriticky...) 
✓ ktoré témy považujem za nevyhnutné v miestnej tlači a ktoré za okrajové 
✓ ako zachytávať zasadnutia mestského, resp. miestneho zastupiteľstva (zverejniť uznesenia, či uviesť len 

najdôležitejšie, resp. komentovať ich, nakoľko sa venovať interpeláciám poslancov...) 
✓ ako postupovať pri zverejňovaní informácií v miestnom periodiku a na webstránke obce 
✓ diskusia účastníkov 

18.00 – 18.20      Krst novej publikácie pre kronikárov 
✓ predstavenie autorov a publikácie 
✓ príhovory autorov a hostí 
✓ slávnostné uvedenie do života novej knihy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
12:30 – 13:30 Obed 
od 18.00 Večera, voľný program 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. deň: štvrtok,  6.6.2019 

        do 9.00       Raňajky 
 

 9.00 – 13.00      Tretí vzdelávací blok:  
Pokračovanie úvodného bloku, hodnotenie vopred zaslaných novín. 
 Lektorka: PhDr. Katarína Čižmáriková 

 

✓ Hodnotenie zúčastnených periodík po stránke obsahovej, žánrovej, grafickej. 
✓ Riadená diskusia o tom, s akými problémami sa redaktori miestnej tlače dnes stretávajú a ako ich vyriešiť. 

NÁŠ TIP  
K tejto časti vám odporúčame zaslať vopred 2 vydania vami vydaných novín, alebo preposlať link na vydané noviny 
na rvcke@stonline.sk, najneskôr do uzávierky, tj. 28.5.2019.  Tie, ktoré zašlete vopred, poslúžia ako praktická 
pomôcka pre hodnotenie a zároveň vám lektorka pripraví niekoľko rád ako zlepšiť vaše noviny.  

   
13.00 Obed, záver podujatia 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
mailto:rvcke@stonline.sk
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Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete 

zariadiť čas v prospech tohto vzdelávacieho podujatia. V prípade priaznivého počasia môžete využiť voľný čas na relax 

v bazénoch, alebo malú prechádzku po okolí, preto Vám odporúčame priniesť si plavky,  turistickú obuv a oblečenie. Viac 

informácií o ponúkaných relaxačných službách nájdete na: http://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/  

 

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:   

 

 

 

                                
                                  Ing. Ľubomíra Borošová     Ing. Dušan Verčimak 

                      RVC Košice                                              RVC Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/
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ktoré sa uskutoční v hoteli Trigan, Štrbské Pleso, v dňoch 5.-6.5.2019 
 

 

Člen RVC   Ktoré RVC:                                     Nečlen RVC 

Názov inštitúcie / obec / mesto 

 

Telefón, e-mail:  

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        

 

 

Ubytovanie v 2, resp.3-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 

hotela Trigan a je možná len v prípade nevyčerpanej kapacity. Oznámte nám túto požiadavku v prihláške.  

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                       (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

č.ú.  SK51 0200 0000 0012 7403 5053      

VS: 05060602, KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                         

 

prihláste sa do 28.5.2019 cez www.rvcvychod.sk  
alebo zašlite cez rvcke@stonline.sk 

alebo poštou na adresu: RVC Košice, Hlavná 68,  040 01  Košice 
prípadne tel.: 055/ 684 11 61, M: 0905 883 099  

 
 

 

............................................................................... 

                                                                                                                                                                pečiatka a podpis 

 

  

  

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE 

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

TVORCOV OBECNÝCH, MIESTNYCH, MESTSKÝCH A REGIONÁLNYCH NOVÍN 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
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