Celoslovenské
podujatie

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Prešov
RVC východ – 36/2022

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

Vás pozývajú na

PRACOVNÉ STRETNUTIE
KRONIKÁROV MIEST, OBCÍ, ŠKÔL A INÝCH INŠTITÚCIÍ
Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov pripravujú pre rôzne profesijné skupiny v priebehu roka pracovné
stretnutia, ktoré sú zamerané na odborný rast zamestnancov v jednotlivých odboroch.
Vedenie kroník je povinnou agendou všetkých miest, obcí, ale aj škôl. Naším cieľom je ponúknuť priestor kronikárom z celého
Slovenska v rámci 2-dňového stretnutia, ktorého náplňou budú odborné prednášky, ale aj ukážky vlastných kroník a spoznanie
práce kolegov.
Spolu s lektormi sme pre Vás pripravili témy: výber vhodných jazykových prostriedkov pri písaní kroník, oživenie a perspektívy
slovenského kronikárstva, vplyv súčasných udalostí na písanie kroník, konzultácie a rozbor Vašich kroník.
Odporúčame si priniesť na podujatie svoje kroniky, ktoré môžu poslúžiť ako ukážka pre účastníkov a podklad na konzultáciu
s lektormi.
Cieľová skupina:

obecní a školskí kronikári, starostovia, zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní záujemcovia o túto oblasť
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
Miesto konania:
Hotel Trigan, Štrbské Pleso

1.deň:
11.30 – 15.30 Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.
Výber vhodných jazykových prostriedkov pri písaní kroník

Dátum konania:
7. – 8. jún 2022/utorok – streda
Prezencia: 7. 6. 2022 (11.00 – 11.30)

16.00 – 18.00 Mgr. Agáta Krupová
Tvorivá dielňa – rozbor kroník a konzultácie
.........................................................................................................................................................................................................................

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
číslo účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

pre členov RVC:
pre nečlenovRVC:

VS: 070806

175,- € /účastník
195,- € /účastník

2. deň:
9.00 – 11.30 Mgr.Martin Lukáč
Oživenie a perspektívy slovenského kronikárstva
11.30 – 13.00 Mgr. Agáta Krupová
Vplyv súčasných udalostí na písanie kroník

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady.
Za členov tohto podujatia 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: 3. jún 2022
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa cez
www.rvcvychod.sk. Platby účastníckeho poplatku prijímame výlučne na uvedený účet a vopred.
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné na úhradu poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu
o úhrade poplatku tvorí doklad na zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.
Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937
Citát:
„Knihy sú tí najtichší a najstálejší priatelia, sú najprístupnejší a najmúdrejší radcovia, najtrpezlivejší učitelia.“
Charles W. Eliot
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 7. 6. 2022
11.00 – 11.30

Prezencia účastníkov

11.30 – 15.30

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

15.30 – 16.00

Kávová prestávka

16.00 – 18.00

TVORIVÁ DIELŇA – ROZBOR KRONÍK A KONZULTÁCIE
Lektorka: Mgr. Agáta Krupová

ukážka kroník, ktoré na tento účel prinesú účastníci podujatia
učenie sa na dobrých príkladoch
konzultácie s lektorom a výmena skúseností
2. deň: streda 8. 6. 2022
do 9.00

Raňajky

9.00 – 11.00

OŽIVENIE A PERSPEKTÍVY SLOVENSKÉHO KRONIKÁRSTVA
Lektor: Mgr. Martin Lukáč

predstavenie iniciatívy Spájame kronikárov Slovenska a jej facebookovej skupiny
príprava celonárodného prieskumu a výskumu lokálneho kronikárstva
ako oživiť kronikárstvo, perspektívy kronikárstva
11.00 – 11.30

Kávová prestávka

11.30 – 13.00

VPLYV SÚČASNÝCH UDALOSTÍ NA PÍSANIE KRONÍK
Lektorka: Mgr. Agáta Krupová

čo nám priniesli ostatné roky a ako sa s nimi vyrovnať pri písaní kroník
nové technické prostriedky používané pri písaní kroník
13.00 – 14.00
Záver podujatia, obed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁŠ TIP

Prosíme kronikárov, aby podľa svojich možností priniesli na seminár ukážky zo svojej kronikárskej práce
podľa vlastného uváženia a výberu, a to ako podklad na vzájomnú diskusiu, výmenu skúseností a
povzbudenie do ďalšej práce.
Pracovný materiál:
Súčasťou podujatia je pracovný materiál, príp. 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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AKO SA NA PODUJATIE PRIHLÁSIŤ?
Prihlasovanie na podujatia RVC je už elektronické. Prihlásenie klikom na modrú šípku označenú „Prihláška“.
Týmto vstúpite priamo do podujatia na našom webe, kde si môžete prečítať obsah, podmienky účasti a priamo
sa na podujatie aj prihlásiť. Vyplníte elektronickú prihlášku a odošlete jedným klikom.
Po korektnom vyplnení vám príde automatické potvrdenie prihlásenia, ktoré môžete použiť ako účtovný
doklad.

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE
KRONIKÁROV MIEST, OBCÍ, ŠKÔL A INÝCH INŠTITÚCIÍ
Záväzná prihláška (kliknite na modrú šípku)

Doplňujúce informácie:
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Štandardne poskytujeme ubytovanie v 2-posteľových izbách (v rámci vložného).
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe, je povinnosť doplatiť si túto službu priamo
na recepcii hotela Trigan.
Výška doplatku je 10,- €/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, t. j. 3. 6. 2022.
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 hotelových bazénoch, alebo malú prechádzku po okolí, preto Vám odporúčame priniesť si
plavky a turistickú obuv a oblečenie. Viac informácií o ponúkaných relaxačných službách nájdete na:
http://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/

Kontakt na hotel:
Hotel Trigan
Szentiványho 15,
059 85 Vysoké Tatry-Štrbské Pleso
Telefón: 052/321 18 50
E-mail: trigan@sorea.sk
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