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• Územia Severovýchodného Slovenska ako 
aj Juhovýchodného Poľska patria medzi 
územia s najvyššou mierou 
nezamestnanosti v rámci svojich krajín.
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• Ako negatívum spomínaného územia
môžeme označiť absenciu priemyslu, ktorý 
by dokázal zamestnať ľudí a tak znížiť 
nezamestnanosť.
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• Na strane druhej je možné označiť ako 
pozitívum daného územia jeho krásu a 
nedotknuteľnosť krajiny, ktorá nie je 
zaťažená znečisteným ovzduším z 
priemyselnej výroby.
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• Žiaľ, o kráse prírody a možnostiach 
oddychu v danom regióne vedia len domáci 
a možno málo zablúdivších turistov.

• Chýba, alebo je nedostatočná a nekvalitná 
informovanosť a propagácia daného 
prihraničného územia.
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• Celoštátne médiá na oboch stranách 
hranice prinášajú o dianí na danom území 
informácie len sporadicky a to hlavne v 
prípadoch, keď sa v danom regióne udeje 
nejaká, obvykle kuriózna alebo negatívna 
udalosť.
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• Nositeľmi pozitívnych informácií by sa mohli 
stať regionálne slovenské a poľské médiá, 
ktoré majú k danému regiónu blízko a 
ktorým záleží na rozvoji svojho regiónu.
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• Priniesť v médiách kvalitné informácie o 
regióne znamená mať kvalitných 
pracovníkov pôsobiacich v regionálnych 
médiách.
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• Mikroprojekt (pripravovaný spoločne Sk + 
Pľ partnermi) pod názvom "Prihraniční 
reportéri" si dáva za cieľ postupným 
vzdelávaním pripraviť kvalifikovaných 
pracovníkov regionálnych médií.
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• V rámci mikroprojektu skupina odborníkov 
pôsobiacich v médiách pripraví študijné 
materiály na danú problematiku.
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• Študijné materiály budú v pilotnej fáze 
predstavené v cykle odborných workshopov 
nielen žiakom Strednej priemyselnej školy 
vo Svidníku ale aj záujemcom o mediálnu 
výchovu z radov už pracujúcich mediálnych 
pracovníkov.
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• Každá preberaná téma bude okrem 
teoretickej časti obohatená o praktickú časť, 
v ktorej si prebranú problematiku budú 
môcť frekventanti pod dohľadom 
odborníkov aj prakticky vyskúšať a overiť 
tak získané teoretické vedomosti.
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• Na základe poznatkov a spätnej väzby 
získanej z týchto workshopov sa študijné 
materiály v prípade potreby upravia a 
poskytnú ako študijné materiály pre ďalšiu 
mediálnu výchovu nielen pre Strednú 
priemyselnú školu vo Svidníku, 
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• ale daný vzdelávací systém môže byť 
poskytnutý aj iným vzdelávacím inštitúciám 
a záujemcom o mediálne vzdelávanie na 
Slovensku a v Poľsku.
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• Kvalitná regionálna mediálna práca sama o 
sebe nemusí prispieť k zníženiu 
nezamestnanosti, no zaručene môže 
naštartovať záujem o prihraničný región a 
tým aj proces rozvoja cestovného ruchu, 
ktorý spolu s ponukou ďalších služieb môže 
v prihraničnom regióne prispieť k zníženiu 
nezamestnanosti.
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• V rámci mikroprojektu sa zrealizuje cyklus 5 
odborných workshopov.

• Každého workshopu sa zúčastní spolu 18 
účastníkov zo Slovenska a Poľska.

• Z každého workshopu bude spracovaný 
mediálny výstup zverejnený v dostupných 
regionálnych médiách
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• Spracovaný materiál bude preložený do 
poľského jazyka a umiestnený na webovej 
stránke projektu (www.cpksnina.sk) v Sk+Pľ 
jazyku.

• Na záver budú všetky mediálne výstupy z 
jednotlivých workshopov umiestnené na 
webovú stránku projektu.
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• Zo zadefinovanej problematiky budú 
spracované študijné materiály, preberané 
na 5 workshopoch:
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Workshop č.1 –

Spracovanie informácií :
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• Základy žurnalistiky - základné pravidlá

• Kodex novinárskej etiky

• Výber zaujímavej témy 
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• Spracovanie základných informácií – ich 
selekcia, overenie pravdivosti

• Príprava výroby mediálneho výstupu 

• Príprava na fotodokumentáciu, na 
rozhlasový rozhovor s respondentami
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• Celkový časový harmonogram workshopu 
č.1:

• 5 hodín teórie
• 10 hodín prax
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Workshop č.2 –

Obsluha kamery, fotoaparátu, 
diktafónu :
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• Základy fotografickej a kameramanskej 
techniky, kompozícia, expozícia, potrebné 
zariadenia a pomôcky

• Záznam fotoaparátom, kamerou, mobilným 
telefónom 
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• Používanie svetiel, mikrofónov 

• Nahrávanie synchro rozhovorov, písanie 
poznámok pre komentár a pre printovú 
správu 

• Úvodný Stend up, záverečné odhlásenie
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• Celkový časový harmonogram workshopu 
č.2:

• 10 hodín teórie
• 20 hodín prax
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Workshop č.3 –

Postproduk čné spracovanie:
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• Postprodukčné spracovanie v štúdiu 

• Ovládanie strihového programu 

• Strihová skladba 

• Titulkovanie
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• Nahrávanie a úprava ruchových zvukov

• Nahrávanie komentárov

• Úprava fotografií v PC

• Obsluha FTP servera
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• Celkový časový harmonogram workshopu 
č.3:

• 5 hodín teórie
• 15 hodín prax
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Workshop č.4 –

Export tla čových správ:
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• Export spracovaného výstupu do tlačových 
agentúr

• Obsluha a umiestnenie informácie na  
sociálne siete (Facebook, Youtube, Twitter, 
Instagram)
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• Výroba jednoduchej webovej stránky 
mediálneho pracovníka a práca s ňou

• Umiestnenie informácie na web

• Promo webov a sociálnych sietí v iných 
médiách
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• Celkový časový harmonogram workshopu 
č.4:

• 5 hodín teórie
• 10 hodín prax
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Workshop č.5 –

Finalizácia spracovaných 
materiálov:
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• Zhrnutie získaných poznatkov z 
workshopov č.1 – č.4

• Finalizácia spracovaných materiálov 
účastníkmi 

• Vytvorenie spoločného mediálneho výstupu 
všetkých spracovaných materiálov
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• Celkový časový harmonogram workshopu 
č.5:

• 15 hodín prax
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Cbdobie realizácie mikroprojektu : 
1.1.2020 – 31.3.2021

• V dôsledku pandémie, ktorá postihla krajiny oboch 
partnerov bolo možné z realizáciou mikroprojektu začať až 
po uvoľnení bezpečnostných opatrení.
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Celkové oprávnené výdavky 
mikroprojektu : 50 372,81 €.

• Poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekt: 42.816,88 
EUR

• Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.518,64 EUR
• Vlastný vklad mikroprijímateľa: 5.037,29 EUR
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• Ak Vás mikroprojekt zaujal a chceli by ste 
sa ho zúčastniť ako účastník, poprípade 
konzultant, môžete nás so svojou 
požiadavkou kontaktovať
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• Celkový počet účastníkov je limitovaný 
schváleným rozpočtom, preto sa 
ospravedlňujeme ak by sme nemohli 
všetkých záujemcov o vzdelávanie 
uspokojiť
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Ďakujem Vám za pozornosť

Ing. Ľuboslav Závacký
Hlavný koordinátor mikroprojektu

E-mail: projektplsk2019@gmail.com

Mobil: +421 905 809 584

www mikroprojektu: www.cpksnina.sk
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