Celoslovenské
podujatie

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC východ– 2021/58

Sme súčasťou systému vzdelávania miestnej a regionálnej samosprávy a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE
TVORCOV OBECNÝCH, MIESTNYCH, MESTSKÝCH A REGIONÁLNYCH NOVÍN
Pozývame Vás na pracovné stretnutie pre zamestnancov obcí a škôl, ktorí sa zaoberajú tvorbou obecných, miestnych,
mestských, radničných, školských alebo regionálnych novín.
Spolu s lektormi sme pre vás pripravili vzdelávacie témy – slovenský jazyk v médiách/ pri písaní kroniky a právne aspekty
novinárskej práce, špecificky v obecných novinách. Budeme sa venovať aj problematike informovania na sociálnych sieťach,
ktoré je veľmi populárne, ale zároveň skrýva viacero problémov, ktoré je dobré vopred poznať a pripraviť sa na ne.
V prvý podvečer sme vytvorili kreatívny priestor na vzájomnú výmenu skúseností. Pozvali sme profesionálneho novinára –
Stanislav Ščepána, ktorý vás prevedie svojimi bohatými praktickými skúsenosťami novinárskej práce. P. Dzurilla vám zas
pripraví analýzu vašich novín, ak nám ich zašlete vopred vo formáte .pdf. Vaše noviny budú inšpiráciou a príkladom, na ktorých
sa spoločne naučíte omnoho viac ako z prednášky.
Pošlite nám svoje noviny – bežné číslo, nie špeciálne vydanie; vo formáte .pdf – na mail: rvcke@rvcvychod.sk, do
dátumu uzávierky, tj. 18.11.2021
Cieľová skupina: novinári, členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnanci obcí na úseku kultúry,
poslanci, ostatní záujemcovia o túto oblasť

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania:
Grandhotel Permon, Podbanské
Prezencia: 23.11.2021 – od 10.30 – 11.30 h
Dátum konania:
23. - 24.11. 2021 / utorok - streda

16.00 – 18.00
Stanislav Ščepán
Profesionálna novinárska práca v samospráve

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 23241102
pre členov RVC:
pre nečlenov RVC:

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
1.deň, 23.11.2021
11.30 – 15.30
Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.
Výber (používanie) vhodných jazykových prostriedkov
pri písaní kroník/obecných novín

165,- € /účastník
185,- € /účastník

2.deň, 24.11.2021
9:00 – 13:00
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c.
Právne aspekty novinárskej práce a zásady
informovania na sociálnych sieťach; analýza vopred
zaslaných novín.

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

Uzávierka prihlášok: 18. november 2021
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie
sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame 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:

„O našu lepšiu budúcnosť sa starajú politici, o lepšiu minulosť historici a o lepšiu prítomnosť novinári.“
Žarko Petan

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčimak
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: utorok, 23.11.2021
11.00 – 11.30

Prezencia účastníkov

11.30 – 16.00

Spoločná časť so skupinou kronikárov
VÝBER VHODNÝCH JAZYKOVÝCH PROSTRIEDKOV PRI PÍSANÍ KRONÍK/OBECNÝCH NOVÍN
Lektorka: Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.







štýlová a štylistická charakteristika kronikárskych/novinárskych textov – príklady dobrej a zlej praxe
jazyková poradňa, online slovníky a ďalšie užitočné elektronické zdroje informácií
pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910
vybrané témy z aktuálnych Pravidiel slovenského pravopisu
najfrekventovanejšie formálne, pravopisné, gramatické, lexikálne a typografické chyby v jazykovej praxi

13.00 – 14.00

Obed

16.00 – 18.00

PROFESIONÁLNA NOVINÁRSKA PRÁCA V SAMOSPRÁVE
Lektor: Stanislav Ščepán

Od 18.00

Večera, voľný program

2. deň: streda, 24.11.2021
do 9.00
Raňajky
9.00 – 13.00















PRÁVNE ASPEKTY NOVINÁRSKEJ PRÁCE A ZÁSADY INFORMOVANIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH;
ANALÝZA VOPRED ZASLANÝCH NOVÍN
Lektor: JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c

Analýza vopred zaslaných novín
Povinnosti vydavateľov novín podľa aktuálne platnej legislatívy
Právo na opravu, právo na odpoveď, právo na dodatočné oznámenie
Ochrana osobnosti, súkromia a osobných údajov
Ohováranie, žaloba na ochranu osobnosti a ďalšie prostriedky
Informácie o priebehoch zastupiteľstva, komisií a ďalších udalostí v obci / meste
Právna ochrana novinárov prostredníctvom občianskeho, priestupkového a trestného práva
Prezentácia faktov a názorov z pozície novinára
Príprava na komunálne voľby v roku 2022
Správa a manažovanie obecnej webovej stránky a obecných sociálnych sietí
Ako reagovať na útoky, šikanu a ďalšie aspekty vyskytujúce sa v prostredí sociálnych sietí?
Cenzúra, etické kódexy a regulácia sociálnych sietí
Diskusia a aplikačné problémy

13.00 – 14.00

Záver podujatia, obed

Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom
podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na
recepcii Hotela Permon. Výška doplatku je 40 €/ osoba/ noc a umožníme ju len v prípade voľnej kapacity v hoteli,
pretože spadá do nami objednanej kapacity. Záujem o túto službu avizujte v prihláške, potvrdíme vám ju až v čase
uzávierky, 18.11.2021.
PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do
Hotela Permon nami objednaným autobusom – ak o túto službu prejaví záujem min.10 ľudí.
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 23.11.2021 o 10:15 hod., odchod o 10.30 h.
Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela
Permon: 24.11.2021 o 15:00 - k vlaku smerom na východ 15:58 –R-607 Tatran a smerom na západ 16:03 – R-610
Tatran.
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej
objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz.

Kontakt na hotel:
GRAND HOTEL PERMON****
Podbanské, Vysoké Tatry
Slovenská republika
Poštová adresa:
Grand hotel Permon, s.r.o.
032 42 Pribylina 1486

Tel.: +421-52-471 01 11
Rezervácie: +421 914 33 00 33
Fax: +421-52-449 01 33
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo
"Pribylina - Zruby"(informujte sa prosím u šoféra
autobusu
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu.
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk.
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete
použiť ako doklad k úhrade vložného = účtovný doklad.

PRACOVNÉ STRETNUTIE
TVORCOV OBECNÝCH, MIESTNYCH, MESTSKÝCH A REGIONÁLNYCH NOVÍN

ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permon, Podbanské v dňoch: 23.11.- 24.11.2021

Člen RVC

Ktoré RVC:

Nečlen RVC

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

IČO:

Účastníci:
Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:

E-mail:

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

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu č.
€ pre

(koľkých ) účastníkov seminára v prospech účtu VÚB,

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
VS: 23241102 (2 dni), KS: 0308, ŠS: IČO organizácie
V

, dňa

...............................................................................
pečiatka a podpis
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