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RVC Prešov – /2019  

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s organizátormi 

RVC Prešov a RVC Košice 
vás srdečne pozývajú na celoslovenské 

 

 

 

 
 

 
 

Sieť regionálnych vzdelávacích centier – RVC na Slovensku pripravuje pre rôzne profesijné skupiny v priebehu roka pracovné 
stretnutia, ktoré sú zamerané na odborný rast zamestnancov v jednotlivých oboroch. 
Vedenie kroník je povinná agenda všetkých miest, obcí, ale aj škôl. Našim cieľom je dať priestor pre stretnutie kronikárov z celého 
Slovenska na 2-dňovom stretnutí, kde bude dostatok priestoru na odborné prednášky, ale aj ukážky vlastných kroník, spoznanie 
práce kolegov.  
Odporúčame si priniesť na podujatie svoje kroniky, ktoré môžu poslúžiť ako ukážka pre účastníkov a podklad pre konzultáciu 
s lektormi. 

Cieľová skupina:  
obecní a školskí kronikári, starostovia,  zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní záujemcovia o túto oblasť
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
 

Miesto konania:  
Hotel Trigan, Štrbské Pleso 
 

Začiatok seminára: 5.6.2019 – od 13:00 h 

Prezencia:  5.6.2019 - od 11:30 h 
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

Dátum konania:  

5. – 6. júna 2019 / streda -štvrtok –2 dni 
 
 

Č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254     VS: 05060601 
pre členov RVC:            135,- € /účastník   
pre nečlenov  RVC:      155,- € /účastník   
 

 

 

 

     
 

 TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  
 

 

1.deň:     
13.00 – 15.30       Mgr. Agáta Krupová 
Práca obecného kronikára v súčasnosti, jej význam i 
peripetie 

16.00 – 18.00        
Vymedzenie pravidiel vedenia obecnej kroniky v štatúte 
obce  

18.00 –18.20  Krst novej publikácie „Praktická príručka pre 
kronikárov“ 
 

   2. deň:    

   9.00 – 10.30     Mgr. Agáta Krupová 

Workschop pri tvorbe kroniky 
 

   11.00 –12.30       PhDr. Marek Ďurčo, PhD. 

   Význam archívnych dokumentov a archívov ako jeden zo 
    zdrojov informácií pre mestských a obecných kronikárov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC 
Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava .

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné 
náklady. 

Uzávierka prihlášok:  31. mája  2098                              
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo 
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich 
prihlasovacích údajov,  neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet 
a vopred.                                               Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku 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. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120 , DIČ: 2021241937 
 

Motto:                         „Ozajstné ľudské bohatstvo je dobro, ktoré človek koná vo svete.“ 
   Mohamed             

PRACOVNÉ STRETNUTIE  

OBECNÝCH A ŠKOLSKÝCH KRONIKÁROV 
 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
http://www.rvcvychod.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

1. deň: streda   5. jún 2019 

          od 11.30  Prezencia 

13.00 – 15.30  Prvý vzdelávací blok:  
  Práca obecného kronikára v súčasnosti, jej význam i peripetie  

  Lektorka: Mgr. Agáta Krupová 
 Legislatívne normy záväzné pre prácu kronikára. 
 Zber a spracovávanie materiálu vo svetle platných zákonov. 
 Formálne a obsahové náležitosti obecnej kroniky. 

16.00 – 17.45  Druhý vzdelávací blok:  
  Vymedzenie pravidiel vedenia obecnej kroniky v štatúte obce    
  Lektorka: Mgr. Agáta Krupová 

 Jazyk a forma, správa a uloženie kroniky. 
 Menovanie kronikára a podmienky vykonávania jeho činnosti. 
 Tematické členenie kroniky a proces schvaľovania kronikárskeho záznamu. 

 Sprievodná dokumentácia ku kronike. 
18.00 – 18.20  Krst novej publikácie „Praktická príručka pre kronikárov“ 

 predstavenie autorov a publikácie 
 príhovory autorov a hostí 
 slávnostné uvedenie do života novej knihy 
 možnosť zakúpenia alebo objednania publikácie  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 12.00 - 13.00       Obed 
 od 18.00               Večera, voľný program 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. deň: piatok,  6.júna 2019 

        do 8.30       Raňajky 

 9.00 – 10.30     Tretí vzdelávací blok:   
Mini workschop pri tvorbe kroniky  

                               Lektorka: Mgr. Agáta Krupová 
    11.00 – 12.30  Štvrtý vzdelávací blok:   
  Význam archívnych dokumentov a archívov ako jeden zo zdrojov informácií pre mestských  

a obecných kronikárov 
                               Lektor: PhDr. Marek Ďurčo, PhD. 

 význam archívnych dokumentov pri práci mestského a obecného kronikára,  
 latinský jazyk ako univerzálny jazyk kronikárov v minulosti;  
 prínos latinských dokumentov cirkevnej proveniencie pri zostavovaní kronikárskych zápisov 

 NÁŠ TIP  
Prosíme kronikárov, aby podľa svojich možností priniesli na seminár ukážky zo svojej kronikárskej práce podľa vlastného 
uváženia a výberu, a to ako podklad pre vzájomnú diskusiu, výmeny skúseností a povzbudenie do ďalšej práce.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.00 Obed, záver podujatia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/  
 

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia: 

  

  
 

                                                                                                 
                                                                                                   Ing. Ľubomíra Borošová                         Ing. Dušan Verčimak 

                                                                                  RVC Košice                                                 RVC Prešov 
 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@rvcvychod.sk
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ktoré sa uskutoční v hoteli Trigan, Štrbské Pleso, v dňoch 5.- 6.6.2019 

 

člen RVC   ktoré RVC:                                     nečlen RVC 

Názov inštitúcie / obec / mesto 

 

Telefón, e-mail:  

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        

 

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 

hotela Trigan a je možná len v prípade nevyčerpanej kapacity. Oznámte nám túto požiadavku v prihláške.  

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                       (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

č. ú.  SK49 0200 0000 0025 7892 2254     

VS: 05060601, KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                        

______________________________________________________________________________________________ 

zašlite do 31.5.2019  na adresu : 
RVC Prešov 

Námestie mieru 1,  080 01  Prešov 
alebo  mailom: 

051/ 773 42 15, rvcpo@rvcvychod.sk   M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk 
 

 

 

............................................................................... 

                                                                                                                                                            pečiatka a podpis 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

PRACOVNÉ STRETNUTIE   OBECNÝCH A ŠKOLSKÝCH KRONIKÁROV 
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