
Plán a program Výboru pre informovanie na rok 2022 

 

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 

2022 bude pôsobiť v súlade s plánovaným programom podujatí a aktivít zameraných na 

podporu našich médií a novinárskej činnosti. 

 

Členovia Výboru budú pracovať na skvalitnení oblasti verejného informovania v 

slovenskom jazyku na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Budú sa usilovať o dodržiavanie 

novinárskej morálky, navýšenie novinárskych štandardov a zachovanie programových 

obsahov v slovenskom jazyku. Tieto ciele budú spĺňať v spolupráci a koordinácii s kolegami z 

tlačených a elektronických  médií na všetkých úrovniach. Výbor bude podnecovať proaktívne 

idey predovšetkým jednotlivcov, ktoré budú v súlade s verejným záujmom nášho 

spoločenstva a ktoré budú v súlade so stanovenými cieľmi výboru.   

 

Výbor podporí nové iniciatívy pokiaľ ide o nové platformy (internet a android 

prezentácie), aby sme tak išli v súlade s dobou a aby obsahy v oblasti verejného informovania 

oslovili príslušníkov všetkých vekových, odborných a vzdelávacích skupín. Výbor podporí 

všetky snahy našich redakcií o permanentné vzdelávanie, zdokonaľovanie, odborné a 

technické vylepšenie. Výbor pre informovanie bude racionálne a transparentne nakladať s 

finančnými prostriedkami v spĺňaní stanovených cieľov. 

 

Výbor pre informovanie NRSNM v roku 2022 plánuje realizovať nasledujúce 

podujatia a aktivity: 

 

- Súbehy VPI: 

1. Súbeh na výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných 

a iných obsahov 

2. Súbeh na zveľadenie internet produkcie a web obsahov 

3. Súbeh pre novinárov, študentov a pracovníkov v médiách 

 

- Press stredisko - Cieľom tradičného Press strediska je predovšetkým poskytnúť 

možnosť novinárom, tak z lokálnych médií, ako aj z verejných servisov, získať 

skúsenosti v práci pod tlakom času – vo vymedzených časových rámcoch a zároveň 

im zveriť informovanie celej slovenskej verejnosti o tom, čo sa bude diať na 

Slovenských národných slávnostiach 2022 

- Stretnutie slovenských novinárov - Výročné Stretnutie slovenských novinárov tradične 

organizuje Výbor pre informovanie počas Slovenských národných slávností. 

- Podpora médiám a tlač promomateriálu - Podporiť lokálne médiá v Kovačici, Šíde, 

Starej Pazove, Báči... a podľa potreby aj slovenské redakcie verejného servisu 

- Podpora dopisovateľskej činnosti - Podpora a motivovanie dopisovateľov zo 

slovenských lokálnych médií, aby sa aktívne a profesionálne zaoberali informovaním 

a zasadzovali sa za kvalitu mediálnych obsahov v slovenskej reči. 

- Semináre  a tvorivé dielne - Seminár pre mladých nádejných novinárov, dielňa pre 

mladých recitátorov, seminár o verejnom vystupovaní... 

- Podpora školákom a stredoškolákom ktorí sa zaoberaju novinárskou činnosťou 

- Novinárska súťaž VPI - Výbor pre informovanie organizuje novinársku súťaž pre 

profesionálnych a neprofesionálnych slovenských novinárov z územia Republiky 

Srbsko.  Ceny sa udeľujú na Stretnutí slovenských novinárov počas SNS. 



- Podpora ostatných aktivít v oblasti informovania a mediálna činnosť - Aktivity v 

súvislosti so súpisom, nahrávanie reklamného filmu, podpora ročeniek, časopisu 

Rovina, príležitostné gratulácie v médiách… 

- Podpora zápisu žiakov do slovenskych tried stredných škôl 

 


