Oznam pre médiá
Odosielateľ: Únia Slovákov v zahraničí (ÚSZ)
Únia Slovákov v zahraničí (ÚSZ) posiela informáciu o naštartovaní rozhlasového
vysielania v RTVS/ Rádio Regína BA o živote a práci Slovákov žijúcich v zahraničí
Z iniciatívy Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ) sa podarilo v spolupráci s RTVS
naštartovať v slovenskom rozhlase prezentáciu aktivít zahraničných Slovákov vo
vlastnom vysielacom bloku. Nutnosť samostatnej relácie sa ukázala ako veľmi
naliehavá, pretože slovenská verejnosť je o živote a práci Slovákov v zahraničí
informovaná len veľmi nedostatočne a ak vôbec, tak neobjektívne.
Po viacerých stretnutiach a rozhovoroch, predovšetkým s predsedom výboru NR SR
pre kultúru a médiá, docentom Dušanom Jarjabkom, s generálnym riaditeľom RTVS
Václavom Mikom, riaditeľkou TV2 Martou Gajdošíkovou, Vincentom Štofaníkom,
riaditeľom rozhlasových informačných programových služieb RTVS, ako aj s Dr
Martou Mikušovou, šéfdramaturgičkou Rádia Regina sa nám podarilo vytvoriť
podmienky pre naštartovanie vysielania na stanici Rádia Regina Bratislava. Relácia
“Panoráma Regíny”, ktorá bude ponúkať o.i. aj 10 minút informácií o Slovákoch
žijúcich v zahraničí, bude mať premieru v sobotu 7. septembra od 10:00h –
12:00h SEČ. Približne o 10:45h bude odvysielaných aj našich 10 minút.
Reprízu relácie si možno vypočuť: Každý pondelok od 01:00h – 03:00h SEČ, čo je
vhodný čas pre Severnú Ameriku, kde je nedeľa 19:00h – 21:00h a v pondelok
predpoludním austrálskeho času.
Prosíme záujemcov o spoluprácu, aby kontaktovali pani šéfdramaturgičku
PhDr. Máriu Mikušovú:
Telefón:+421 2 32506600
Mobil: +421 919 246 600
E-mail: mikusova@rozhlas.sk
Materiály musia byť nahrané na digitálnych nahrávačoch a musia byť zasielané na
formáte MP3 do FTP schránky. Pripojenie k FTP
Server: ftp.rozhlas.sk
Login: rsi_ftp
Password: ftp_rsi
Únia Slovákov v zahraničí je rada, že sa jej podarilo zrealizovať zabetpečenie
pravidelného vysielania tohto veľmi potrebného a dôležitého programu. Želáme
novej relácii nech letí do sveta a povie všetkým, že my, Slováci vo svete, sme nežili
a že nežijeme nadarmo.
Rev. Dr. Dušan Tóth,
podpredseda ÚSZ
www.usvz.de

