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13 VÝBOR PRE INFORMOVANIE
131 Komisia pre produkciu:
Položka
1310

Názov podujatia, aktivity
Súbeh pre výrobu televíznych,
rozhlasových, printových, hraných,
hudobných a iných obsahov.

0pis / cieľ

Suma:

Komisia bude mať na starosti
distribúciu prostriedkov určených
pre výrobu televíznych,
rozhlasových, printových,
hraných, hudobných a iných
obsahov. Distribúcia finančných
prostriedkov sa bude konať
prostredníctvom súbehu –
grantového systému. Možnosť
uchádzať sa o tieto prostriedky
budú mať jednotlivci, súkromné
produkcie, mimovládne
organizácie, združenia a
asociácie. Súbeh bude vypísaný
začiatkom marca 2016 a bude
trvať do konca augusta.
Základnou podmienkou súbehu
bude verejný záujem tunajších
Slovákov, kvalita a inovácia v
oblasti produkcie. Distribúcia
materiálov bude zaručená
zmluvou medzi tvorcom a
médiami, resp. vydavateľom.
Súbehy sa budu vypisovať na
ročnej úrovni.
SPOLU:

1.000.000,00

1.000.000,00

132 Komisia pre edukáciu:
Položka

Názov podujatia, aktivity

0pis / cieľ

Suma:

1320

Press stredisko počas Slovenských
národných slávností

Cieľom tradičného Press centra 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 ich poveriť
informovaním celej slovenskej
verejnosti o tom, čo sa bude diať
na Slovenských národných
slávnostiach 2016

100.000,00

1321

Stretnutie slovenských novinárov

Výročné Stretnutie slovenských
novinárov tradične organizuje
Výbor pre informovanie počas
Slovenských národných slávností

50.000,00

1322

Vzdelávací seminár pre novinárov a
hlásateľov

Náplň semináru určia členovia
výboru po schválení projektu a
podľa reálnej potreby novinárskej
verejnosti. (Jeden z návrhov je
aby sa aj v tomto roku seminár
realizoval v spolupráci s WEB
redakciou)
SPOLU:

50.000,00

200.000,00

133 Komisia pre jednorázové granty pre školenie a prax:
Položka
1330

Názov podujatia, aktivity
Súbeh pre novinárov, študentov a
pracovníkov v médiách

0pis / cieľ

Suma:

Vedená verejným záujmom
tunajších Slovákov, Komisia
jednorázové granty pre školenie a
prax bude podporovať osobnú
iniciatívu našich terajších a
budúcich novinárov v ich úsilí
zdokonaliť sa doma a v zahraničí.
Týmto spôsobom podporíme aj
volontérsku študentskú prax, tiež
z iniciatívy jednotlivca v tunajších
médiách. Prostriedky sa budú
distribuovať prostredníctvom
súbehu, ktorý bude vypísaný
začiatkom marca 2016 a bude
trvať do vyčerpania prostriedkov.

200.000,00

SPOLU:

200.000,00

134 Komisia pre pre súťaže:
Položka
1340

1341

Názov podujatia, aktivity
Súťaž o Cenu Anny Nemogovej
Kolárovej

•
•

Podpora novinárskej súťaže
Asociácie slovenských
novinárov
Podpora Asociácie slovenských
médií

0pis / cieľ

Suma:

Cena Anny Nemogovej Kolárovej
udeľuje Výbor pre informovanie za
najlepší mediálny produkt
zaoberajúci sa hociktorým
aspektom života slovenskej
národnosti alebo jednotlivcom,
príslušníkom slovenskej
národnosti v Srbsku, zverejnený v
hociktorom jazyku okrem
slovenského. Udeľuje sa na
Stretnutí slovenských novinárov
počas SNS.

70.000,00

Výbor pre informovanie finančne
podporuje Novinársku súťaž ASN
pre profesionálnych a
neprofesionálnych slovenských
novinárov z územia Republiky
Srbsko, rozvrstvených do troch
kategórií - profesionálni novinári

100.000,00

150.000,00

do 35 rokov, profesionálni novinári
ponad 35 rokov a neprofesionálni
novinári. Ceny sa udeľujú na
Stretnutí slovenských novinárov
počas SNS.
1342

Podpora súbehu časopisu Zornička
Moja naj-fotografia

Výbor pre informovanie podporuje
súťaž Moja naj-fotografia časopisu
Zornička kúpou digitálneho
fotografického aparátu a
pamäťovej karty, ktorú udeľuje
ako odmenu na festivale Zlatá
brána.

15.000,00

1343

Podpora turanja Zornička Open

Výbor pre informovanie podporuje
turnaj Zornička Open kúpou
šachových súprav, ktoré udeľuje
finalistom turnaju.

15.000,00

SPOLU:

350.000,00

135 Komisia pre web:
Položka
1350

Názov podujatia, aktivity

0pis / cieľ

Suma:

Súbeh na zveľadenie internet produkcie
a web obsahy

V súlade s aktuálnou Stratégiou
rozvoja verejného informovania v
slovenskom jazyku v Republiky
Srbsko do roku 2016, Výbor pre
informovanie bude v
nasledujúcom mandáte
podporovať zakladanie a
zveľadenie internet produkcie a
web obsahy. Prostriedky sa budú
distribuovať prostredníctvom
súbehu, na ktoré sa budú môcť
prihlásiť jednotlivci, súkromné
produkcie, mimovládne
organizácie, združenia a
asociácie. Podporovať sa budú
obsahy od formy blogu, portálu,
klasickej webovej stránky,
advertising-u prostredníctvom
spoločenských sietí (facebook,
twitter, youtube).

50.000,00

SPOLU:

130

Činnosť Výboru pre informovanie

50.000,00

70.000,00

131

Komisia pre produkciu

1.000.000,00

132

Komisia pre edukáciu

200.000,00

133

Komisia pre jednorázové granty pre školenie a

200.000,00

prax
134

Komisia pre pre súťaže

350.000,00

135

Komisia pre web

50.000,00

136

Jednorázová pomoc médiám, ktoré si v roku 2016

50,000,00

pripomínajú výročie založenia, resp. podpora publikácií,
nahrávok a materiálov v ústrety jubileu
SPOLU:

1.920.000,00 RSD

