
 
 

 

 

 
Pred vyplnením akreditačného formuláru si bezpodmienečne prečítajte priložené 
„Zásady pre akreditáciu novinárov“ a podpísať „Ručenie zodpovednosti“ !!! 
 
Akreditačný formulár médiá - ME PAV Dobšinský kopec 2017 
Vyplnený formulár žiadame zaslať na e-mail:  media@dobsinskykopec.com, alebo mmajlath@gmail.com  
 
 

Akreditačný formulár 
 

Redakcia  

Adresa  

PSČ   Mesto  

Telefón  

Šéfredaktor  

Potvrdenie redakcie  

 

 

 

Žiadosť 
o akreditáciu na: 

 

Typ  

Meno reprezentanta  

Telefón  

Číslo novinárskeho 
preukazu 

 

Telefón  e-mail  

Dátum a podpis  

mailto:samssk@nextra.sk
mailto:mmajlath@gmail.com


Zásady pre akreditáciu novinárov 
 
a.) Tlač, fotografi a rozhlas 
Akreditácia je limitovaná maximálne dvoma zástupcami na redakciu. Z tohto počtu je možné 
udeliť akreditáciu jednému fotografovi a jednému píšucemu novinárovi (media vesta + visačka). 
 
b.) Televízia, video a elektronické médiá 
Akreditácia je limitovaná maximálne tromi zástupcami v televíznom štábe a dvomi zástupcami 
významných internetových médií. Nevzťahuje sa na väčšie televízne štáby, o počte udelených 
akreditácií sa bude rozhodovať individuálne. Pokiaľ nepríde k dohode s majiteľom vysielacích a 
prenosových práv nebudú televízne štáby akreditované. 
 
Žiadatelia sú okrem zaslania štandardného formulára povinní : 
 
- kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský 
syndikát novinárov) žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál 
novinárskeho preukazu).  
- zaslať stručnú charakteristiku média (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť, rozsah, 
sledovanosť, atď.) 
- zaslať uverejnené materiály (na CD/DVD nosiči) z automobilového športu v predchádzajúcom 
roku 
- žiadateľ o udelenie ďalších akreditácií ad hoc je povinný zaslať takéto materiály z 
predchádzajúceho podujatia. 
 
c.) doplnenie akreditácie elektronických médií 
 
Pre TV: 
Akreditácie budú udeľované len s možnosťou publikovať v rámci redakcie, za ktorú je novinár 
Akreditovaný, pričom musí redakcia predložiť materiál o odvysielaní relácie, alebo spravodajstva 
v predchádzajúcom období. V prípade ďalšej publikačnej činnosti v iných médiách, je tento 
novinár oprávnený publikovať len formou spravodajstva. Za spravodajstvo je považovaná 
reportáž v dĺžke trvania do jednej minúty a vysielaná najneskôr 48 hodín po skončení podujatia. 
 
Pre internet: 
Na základe rozhodnutia majú možnosť akreditovať tieto subjekty dvoch zástupcov médií. 
Organizátor DK 2017 posúdi každú žiadosť internetového média o akreditáciu individuálne. 
Rozhodujúcim faktorom pre udelenie akreditácie je nie len odborná kvalita webu, ale aj jeho 
zameranie, návštevnosť a aktuálnosť. 
 
Pre print: 
Redakcia, ktorú reprezentuje žiadateľ je povinná pred akreditáciou dodať organizátorovi 
minimálne 3 ks výtlačkov v ktorých bude publikovaná reportáž z motoristického športu. 
 
d. ) Usporiadateľ 
Usporiadateľ má právo doplniť do zoznamu akreditovaných lokálne médiá z okolia podujatia (títo 
novinári rovnako musia spĺňať štandardné akreditačné podmienky). 
Počet takýchto akreditácií je 6 regionálnych novinárov. Aj títo novinári musia spolu so žiadosťou 
doložiť svoju doterajšiu publikačnú činnosť (buď z aktuálnej motoristickej sezóny alebo z 
minuloročného ročníku daného podujatia) a sú povinní dodržať uzávierku pre dané podujatie. Pri 
schválení a udelení takýchto akreditácií má rozhodujúce záverečné slovo organizátor. 
Konečný počet akreditácií určí organizátor. 
 
4. DOLOŽENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
Každý akreditovaný novinár, fotograf, kameraman musí doložiť svoju publikačnú činnosť 
najneskôr do 7 dní po skončení podujatia, na ktorom bol akreditovaný. Výnimku majú tlačené 
médiá s mesačnou uzávierkou. Tu je táto doba posunutá na 40 dní po skončení podujatia. 



 
- v prípade tlačených médií urobí kópiu svojho článku / fotografie vo formáte JPG a zašle 
v lehote maximálne do 30 dní na media@dobsinskykopec.com a mmajlath@gmail.com.  
- v prípade internetových médií urobí "screenshot" svojho výstupu a taktiež ho vo formáte JPG 
a zašle v lehote maximálne do 7 dní na media@dobsinskykopec.com a mmajlath@gmail.com. 
- za doloženie publikačnej činnosti zodpovedá redakcia ako celok. Pokiaľ je za redakciu  
akreditovaná menovite uvedená konkrétna osoba, ktorá nedodá spätnú väzbu, tým znemožní 
akreditáciu na ďalšie podujatia i pre svojich kolegov !!! 
 
V prípade, že novinár pôsobí vo viacerých redakciách, podstatná je spätná väzba za redakciu, 
za ktorú bol na podujatie akreditovaný. Doloženie svojej činnosti pod inou redakciou je možné, 
avšak nie sú tým splnené akreditačné podmienky pre ďalšiu žiadosť. 
 
5. DODATOK PRE NOVINÁROV 
- Od každého akreditovaného novinára sa žiada, aby v jednotlivých článkoch, ktoré sa týkajú 
daného podujatia, uviedol najmenej raz oficiálny názov šampionátu v celom znení. Nesplnením 
sa vystavuje nebezpečenstvu odobratia (neudelenia) akreditácie. 
- Pokiaľ novinár zaslal akreditačnú žiadosť na podujatie, ktorého sa nakoniec nezúčastní je 
povinný zaslať písomné ospravedlnenie najneskôr v dobe otvorenia tlačového strediska. 
- Akreditovaný novinár môže materiáli získané v rámci akreditácie využívať len k novinárskym 
účelom a nikdy k účelom komerčným. Komerčné účely sú možné len po predchádzajúcom 
kladnom stanovisku majitelia vysielacích a prenosových práv. 
- Novinár má právo na všetky verejne dostupné informácie spojené s konaním a priebehom 
daného podujatia. Tieto musia byť dostupné v tlačovom stredisku, prípadne inom, dopredu 
určenom mieste, pokiaľ nie je tlačové stredisko zriadené. Zodpovedá usporiadateľ podujatia. 
- Všetci novinári sú povinný počas podujatia nosiť riadne a viditeľne oblečenú media vestu pri 
pohybe pri trati už pred štartom prvého súťažného vozidla. 
Vo všetkých nebezpečných priestoroch pri trati sú títo novinári povinní mať oblečenú vestu vždy 
a to bez ohľadu na časový harmonogram podujatia. Porušenie tohto pravidla je dôvodom 
okamžitého odobratia novinárskej vesty a zamietnutia akreditácie pre ďalšie podujatia. 
- V prípade hrubého porušenia bezpečnostných pravidiel, má bezpečnostný delegát ASN 
právomoc okamžitého odobratia novinárskej vesty priamo na (pri) trati RZ a vykázania daného 
novinára do diváckych priestorov. 
- Túto právomoc majú v spolupráci s bezpečnostným delegátom i ostatní pracovníci 
organizátora. 
 
6. TLAČOVÉ STREDISKO 
-  Jeho organizácia je plne v kompetencii organizátora daného podujatia 
-  Každý novinár je pred vyzdvihnutím novinárskej vesty povinný vyplniť a podpísať formulár 
hmotnej zodpovednosti 
-  Novinárske vesty musí distribuovať iba poverený pracovník 
-  Novinárska vesta sa vydáva proti vratnej zálohe 
- Každý novinár je povinný preukázať sa preukazom totožnosti a novinárskym preukazom, 
pričom nahlási svoje aktuálne a platné kontaktné údaje (hlavne mobilný telefón) 
 
8. KONTAKT PRE ZASIELANIE ŽIADOSTÍ O AKREDITÁCIU A DOLOŽENIE PUBLIKAČNEJ 
ČINNOSTI V TLAČENEJ FORME: 
Mestský úrad Dobšiná 
SNP 554 
049 25 Dobšiná 
 

 
Ručenie zodpovednosti, práva a povinnosti akreditovaného novinára: 
 
1. Označenie novinára je neprenosné, je majetkom organizátora. Porušenie 

bezpečnostných alebo organizačných pravidiel, neuposlúchnutie inštrukcií 
usporiadateľov je dôvodom k okamžitému odobratiu press označenia a vykázaniu z 

mailto:media@dobsinskykopec.com
mailto:mmajlath@gmail.com
mailto:media@dobsinskykopec.com
mailto:mmajlath@gmail.com


podujatia. Na press visačke musí byť uvedené meno, na Povolení k vjazdu musí byť 
vyznačené ECV automobilu.  

2. Akreditovaná osoba môže materiály získané v rámci akreditácie využívať len 
žurnalistickým účelom, komerčné využitie je zakázané.  

3. Každý akreditovaný novinár musí dodržovať bezpečnostné predpisy, dbať na pokyny 
usporiadateľov a traťových komisárov. Svojim chovaním nesmie ohroziť priebeh 
akcie, bezpečnosť svoju ani iných osôb. 

4. Každý držiteľ press označenia si musí byť vedomý toho, že motoristický šport je 
nebezpečný a na danom podujatí sa zúčastňuje na vlastné riziko. Zaväzuje sa, že 
nebude požadovať náhradu, zvaľovať zodpovednosť, obviňovať či žalovať ASN, 
organizátorov alebo kluby, ktoré sa podieľajú na podujatí. Zaväzuje sa, že nebude 
požadovať náhradu, zvaľovať zodpovednosť, obviňovať či žalovať akýkoľvek 
zúčastňujúci sa tím alebo jazdca, inú organizáciu participujúcu na podujatí, vrátane 
riaditeľstva, jeho členov, činovníkov, zamestnancov, agentov, pracovníkov služieb, 
zástupcov a zmluvných partnerov v prípade, že príde k osobnému zraneniu, úmrtiu 
alebo strate akéhokoľvek druhu na strane držiteľa press označenia v súvislosti s jeho 
prítomnosťou na uvedenom podujatí. 

5. Akreditovaná strana sa zaväzuje nepoškodzovať ASN či organizátorov a 
nepožadovať od nich, ani ich činiteľov náhradu za akékoľvek škody spôsobené 
treťou stranou (osobné zranenie, úmrtie, škody alebo straty iného druhu ), ktoré 
vzniklo pri danom podujatí. 

6. Novinár/fotograf má právo na všetky dostupné informácie spojené s konaním a 
priebehom podujatia (výsledky, tlačové informácie), ktoré sú k dispozícii v miestnosti 
tlačového strediska. 

7. Pokiaľ v priebehu akreditácie príde ku zrušeniu spolupráce s vysielajúcou 
organizáciou, má žiadateľ o akreditáciu povinnosť oznámiť túto skutočnosť. 
Automaticky tým vznikne povinnosť požiadať o novú akreditáciu. V opačnom prípade 
nemôže byť žiadateľovi akreditácia pridelená. 

8. Žiadateľ o akreditáciu je povinný dodržiavať všetky hygienické a kultúrne pravidlá 
spojené s jeho pracou a pracoviskom na ktorom ju bude vykonávať. Zaväzuje sa 
neobmedzovať svojim chovaním a jednaním ostatných spolupracovníkov, iných 
novinárov a osoby činné na danom športovom podujatí. 
 

Prečítal/a som, pochopil/a a prijal/a vyššie uvedené podmienky. 
 

 
Dátum:                 Podpis: 
 


