Výzva na predkladanie odborných príspevkov
Pozývame Vás k predkladaniu návrhov odborných príspevkov na seminár. Podeľte sa so svojimi kolegami
starostami a poslancami o Vaše skúsenosti a úspechy, ale aj prípadné negatívne skúsenosti s projektami.
Napomôžete tak k úspechu budúcich aktivít a projektov a k budovaniu efektívnej a demokratickej územnej
samosprávy na Slovensku.
Na prihlásenie Vášho odborného príspevku do programu seminára nám zašlite na adresu
seminare@eGov.sk tieto údaje:
• meno a priezvisko, tituly,
• pracovisko alebo adresu,
• e-mail a číslo mobilného telefónu,
• názov a stručný abstrakt príspevku,
• súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre potrebu organizácie seminára „Môj poslanec“

1. Dôležité termíny:
25. 03. 2019 - deadline na zaslanie príspevkov alebo rozšírených abstraktov príspevku
04. 04. 2019 - oznámenie o prijatí / zamietnutí príspevku
10. 04. 2019 - zaslanie finálnej elektronickej verzie príspevku alebo PPT prezentácie (platí len pre príspevky
/abstrakty, ktoré boli odsúhlasené expertnou komisiou)
Príspevok /abstrakt príspevku je potrebné zaslať do 25. 03. 2019 v prezentačnom formáte PPT alebo
PDF, prípadne ako rozšírený abstrakt v textovom formáte, štruktúrovaný do max. 10 bodov, ktoré budú
v prezentácii obsahovať jednotlivé slajdy.
Finálne verzie príspevkov na umiestnenie do prezentačného počítača za účelom bezproblémového
premietania počas programu podujatia, je potrebné zaslať do 10.04.2019 v prezentačnom formáte PPT
alebo PDF.

2. Tematické zameranie príspevku
Vítané sú najmä príspevky, ktoré prezentujú:
-

Problematiku ďalšieho rozvoja efektívnej verejnej správy s dôrazom na efektívne využitie nástrojov
Informačno-komunikačných technológii (IKT) a elektronickej forme výkonu moci v pôsobnosti
mesta, obce, VÚC, úradu a zastupiteľstva pri práci a komunikácii s verejnosťou

-

Problematiku využitia nástrojov IKT so zámerom zefektívniť vzťahy „Občan, volič – poslanec,
primátor, úradník“ v záujme účinnejšieho uplatňovania demokracie na úrovni samospráv, ako aj
rozvoj efektívnej komunikácie občanov s verejnou správou a transparentnosť verejnej správy.

-

Komunikáciu smerom k verejnosti v kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu
a informovanosti občanov o ich právach. Príspevky aj o novodobých hrozbách, ktoré IKT prinášajú
pre demokratickú spoločnosť najmä vo forme dezinformácií

Vybrané príspevky budú zaradené do dvoch diskusných panelov:
Diskusný panel I: e- Legislatíva, e-Government a samospráva
Diskusný panel II: e-Demokracia, informovanosť a dezinformácie
Zastupiteľská demokracia; Komunikácia volič – poslanec medzi voľbami; Médiá, ich úloha a zodpovednosť

V závere každého diskusného panelu bude priestor na krátku otvorenú diskusiu.
3. Rozsah – celková dĺžka prezentácie
Pre dodržiavanie časového harmonogramu a ponechanie času na diskusiu prosíme:
-

zachovať dĺžku prezentácie na úrovni 10, maximálne 12 minút
použiť v prezentácii primeraný počet snímok (slajdov), max. 10 až 12

