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Vás pozýva na seminár

Cierová skupina: obecní, miestni, mestskÍ, regionálni novinári, vydavatelia obecných a regionálnych novfn, zamestnanci
samosprávy zaoberajiici sa informovanfm verejnosti o íinnosti samosprávy prostrednfctvom novín, alebo internetu

OR6ANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNfCKY POPLATOK:

Dátum konania: 25. Jún 2015, Stvrtok pre Členov RVC KE/MI/PO: 18,-   /úíastník
Missto Itonania: Košice, SBD II. pre nečlenov RVC KE/MI/PO: 33,-   /účastník

Bardejovská 3, zasadaíka na l. poschodf g ^, 1274035053/0200
Lektorka: JUDr. Vladimfr PiroŠík

ÍBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Prezenda: od 9.30 h, zaciatok: 10.00 h

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS:2506

PROGRAM SEMINÁRA:

R povinnosti vydavateFov (obd, škôl, inätitudf, tiriem) C vybrané aspekty Tlačového zákona (právo na opravu,
novín podľa Tlačového zákona právo na odpoveď)

C zákon o povinných výtlafkoch v praxi R ochrana osobnosti, nactiutŕhanie, zodpavednosť za
C zamestnanecké dielo Škodu, ohováranie
C právna zodpovednosť novinárov C inzercla: obsah, forma, oznaiSovanie, právo na
C zverejňovanie narodení, úmrtí, sobáäov, jublleí... a odmietnutie

ochrana osobných údajov C ako sa môžu novinári zákonne brániť, ak sú napádaní za
-i 3ŕC ochrana osobných údajov vpraxi novinára svoju prácu ^- ŕŕ

R stručný ústavnoprávny základ práva na infonnáae C intemet z pohíadu práva ŕ
Í.'i<1 ^

R autorské práva: preberanie cudzích textov, fotografií, ^.sr-
>

pravidlá cltovania, autorizácia ^^'s'
^

Vo vloŽnom je zahrnuté: poplatok za seminár, obéerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 22. jún 2015

Prihlasovať sa môíete mailom, telefonicky, fäxom, atebo cez www.rvcwchod.sk Platby vložného odporóíame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC KoŠke.

Táto pozvánka slúži ako úftovný doMad. IdenäfikaČné údaje RVC Koäice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje patrebné lc úhrede vložného a spolu s príjmovým pokladníčným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku trorf doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky pcplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znenf neskoršfch predpisov.RVCKoíicenieje platcom DPH.

Otát:t

"Exísttgú dve ve^ké sily, ktoré dokázu priniesť s\'etío do vSeikych kútovzeme - sJnko aÁssociatedPress."
Afark Tvaín

So srdečným pozvaním, Obecný úrad POPROČ
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

Détum
~í
^ ^

RVC KE, RVC Ml a RVC PO sú členom Asodácie vzdelávania samosprävy. mWKrf>WTHtam^^s<y?^^Infórmóde o vzdelávanf samospróvy: ww aua-rvc.sk IČO:; EBdteB!>lfeIftffietl2756, Č.Ú.: U

ŕ

PrU(*hy;lkb-T Vybnvuja:


