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POZVÁNKA NA KONFERENCIU „Selektuj informácie – nie ľudí !“ 
 

 

 
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže získalo grant z programu podpory MŠVVaŠ 
SR Priority mládežníckej politiky na projekt „Selektuj informácie nie ľudí ! - Formovanie hodnotových 
postojov mladých ľudí„ 
Cieľom projektu je podporovať rozvoj zručností mladých ľudí, aby sa vedeli orientovať v informáciách, 
ktoré im podsúvajú médiá a sociálne siete a vedeli kriticky myslieť. Zvýšiť tým citlivosť mládeže k téme 
radikalizmu, diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, prispieť k formovaniu ich postojov smerujúcim k 
odmietnutiu uvedených prejavov intolerancie. 
 
V rámci projektu sme v mesiacoch október – november zrealizovali niekoľko školení, workshopov, 
žiaci a žiačky mali možnosť zapojiť sa do elektronickej súťaže tvorivosti. 
 
 
Pozývame  žiakov a žiačky  stredných škôl Košického kraja 
 

na záverečnú konferenciu projektu s názvom 
„Selektuj informácie nie ľudí !“, 

dňa 12.12.2018 o 10:00 hod 
v Spoločenskej sále Kultúrneho centra Južan 

mestskej časti Košice IV, Smetanova 1. 
 
 
  

 
Program konferencie 
  
10:00 – 10:20  Otvorenie, predstavenie projektu 
10:20 -  10:40 Prezentácia partnerov projektu  
10:40 – 11:20  Vystúpenie pozvaných  hostí 
11:20 – 11:35  Prehliadka reportáže a videí zo vzdelávacích aktivít projektu 
11:35 – 11:50    Vyhodnotenie elektronickej súťaže  
   „QUO VADIS,ČLOVEK?„ (Kam kráča tento svet ?) 
11:50 – 12:30  Obed 
12:30 – 12:45    Vyhodnotenie diváckeho hlasovania súťaže 
12:45 – 13:45 Workshop 
14:00  Záver 
 
Prezencia účastníkov : 09:30 – 10:00 
 
Realizátor: 
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 04001 Košice 
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Účastníci  
 
Účastníci pobytových a nepobytových školení, účastníci sprievodných podujatí, a ďalší žiaci 
stredných škôl. Každá škola môže prihlásiť 4 – 5 účastníkov formou vyplnenej prihlášky (v 
prílohe). 
Na konferencii  sú vítaní aj pedagógovia. 
 
Prihlášky 
Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 6.12.2018 na adresu rcm@rcm.sk,  
Prihlášku posielajte vo formáte .doc alebo .docx 
Prihlášku prosíme neskenovať 
 
 
Finančné zabezpečenie 
Projekt finančne podporuje MŠVVaŠ SR SR . Účastníci majú zabezpečené občerstvenie a obed 
 
 
 
Kontakt pre bližšie informácie:  
Ing. Erika Munková, erika.munkova@rcm.sk, 0556223820 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Erika Munková 
riaditeľka CVČ – RCM 
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