Celoslovenské
podujatie

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Košice
RVC východ– 2022/31

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 témy – právne aspekty
práce novinárov v tlačenej podobe i na sociálnych sieťach, spoločenské a politické presahy v práci Pozvali sme profesionálneho
novinára – Stanislava Ščepána, ktorý vás prevedie svojimi bohatými skúsenosťami v novinárskej práci a pani Katarínu
Čižmárikovú, ktorá bude riadiť tvorivú časť k zvýšeniu atraktivity vašich novín. Peter 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, alebo link na ich
elektronickú verziu– na mail: rvcke@rvcvychod.sk, do dátumu uzávierky, tj. 2.6.2022

PRIHLÁŠKA

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

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania:
Hotel Trigan, Štrbské Pleso
Prezencia: 8.6.2022 – do 12.00 h
Dátum konania:
8. - 9.6. 2022 / streda - štvrtok
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 08090622
pre členov RVC:
pre nečlenov RVC:

175,- € /účastník
195,- € /účastník

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
1.deň, 8.6.2022
13.00 – 16.00
PhDr. Stanislav Ščepán
Profesionálna novinárska práca v samospráve
16.00 – 18.00
PhDr. Katarína Čižmáriková
Ako urobiť noviny zaujímavejšími
2.deň, 9.6.2022
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 Michalovce, RVC Nitra, RVC
Prešov, RVC Rimavská Sobota, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Štrba, RVC Trenčín, RVC Trnava.

Uzávierka prihlášok: 2.6.2022
Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické
prihlasovanie klikom na ikonku prihlásenia. Platby vložného prijímame výlučne na uvedený účet a do dátumu začiatku
podujatia.
Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný
mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného 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. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Citát:

„Všetko, čo počujete, je názor, nie fakt. Všetko, čo vidíme, je pohľad na vec, nie pravda.“
Marcus Aurelius

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
RVC Košice, Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Michalovce, Ing. Lucia Pavliková, MBA
RVC Prešov, Ing. Dušan Verčima
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: streda, 8.6.2022
Do 12.00
12.00 – 13.00

Prezencia účastníkov
Obed

13.00 – 16.00

PROFESIONÁLNA NOVINÁRSKA PRÁCA V SAMOSPRÁVE
Lektor: PhDr. Stanislav Ščepán

 úvod do novinárskej tvorby v printových a audiovizuálnych regionálnych médiách, stručné porovnanie histórie
a súčasnosti (anketa s účastníkmi)
 výber tém
 atraktívnosť spracovania
 žánrová skladba
 etika novinára
 špecifiká práce so zastupiteľstvami, s komerčnou sférou, s aktivistami a s verejnosťou
 význam regionálnej tlače a audiovizuálnych médií v samospráve
 komunikácia novinára s predstaviteľmi samosprávy
 presahy komunálnej politiky do tvorby regionálnych médií
 hodnovernosť a dôslednosť overovania výstupov hovorcov
 závislosť regionálnych médií od podpory samospráv
 skúsenosti a praktické rady z novinárskej praxe
 práca s fotografiou a ich textovaním
 vedenie rozhovorov v regionálnych rádiách a televíziách
 úloha, význam a zmysel podcastov v predvolebných kampaniach
 výmena skúseností, diskusia, polemika účastníkov seminára
 záver: Vieme definovať „regionálnu“ žurnalistiku? Zhodnotiť jej poslanie,
 reálny vplyv, význam, zodpovednosť?
16.00 – 18.00

AKO UROBIŤ NOVINY ZAUJÍMAVEJŠÍMI

Lektor: PhDr. Katarína Čižmáriková
 riadená diskusia a vzájomná výmena tvorivých nápadov a skúseností aj na základe vami zaslaných novín
Od 18.00

Večera, voľný program

2. deň: štvrtok, 9.6.2022
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
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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.

Doplňujúce informácie
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Štandardne poskytujem 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, umožníme
ju len v prípade voľnej kapacity v hoteli, pretože spadá do nami objednaného počtu izieb. Záujem o túto službu
avizujte v prihláške, potvrdíme vám ju až v čase uzávierky, 2.6.2022.
Ako sa na podujatie prihlásiť?
Prihlasovanie na podujatia RVC je už elektronické. Kliknite na modrú šípku označenú „Prihláška“ na prvej strane
tejto pozvánky. 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.

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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