
 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 
Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Adolf Knoll 

Pracoviště – dle organizační struktury Tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy 

Pracoviště – zařazení KGŘ 

Důvod cesty Účast na konference programu IFAP UNESCO Медийно-
информационная грамотность и формирование культуры 
открытого правительства (Media and Information Literacy 
for Building Culture of Open Government) 

Místo – město Chanty-Mansijsk 

Místo – země Rusko 

Datum (od-do) 6. – 10. června 2016 

Podrobný časový harmonogram 6. června 2016 – cesta do Moskvy a odlet do Chanty-Mansijsku 
7. června 2016 – přílet, ubytování a návštěva kulturních a 
vědeckých institucí 
8. – 9. června 2016 – konference 
10. června 2016 – cesta domů 

Spolucestující z NK xxx 

Finanční zajištění Ruská komise programu IFAP UNESCO (ubytování v Chanty-
Mansijsku a letenka Moskva - Chanty-Mansijsk – Moskva) + NK 
(letenka Praha-Moskva-Praha a stravné) 

Cíle cesty Účast na konferenci na základě pozvání organizátora. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) dtto 

Program a další podrobnější informace Na workshop jsem byl pozván z titulu svého členství 
v International Advisory Committee programu Paměť světa 
UNESCO. Tento program souvisí s programem UNESCO IFAP 
(Information for All Programme).  
 
Program, prezentace a obrazové materiály jsou k dispozici 
podrobně na URL: 
http://www.ifapcom.ru/news/1588/?returnto=0&n=1  
 
Během jednání jsem byl pověřen řízením jedné sekce, v rámci 
konference jsme navštívili řadu institucí, nejzajímavější byl 
institut, zabývající se kulturou Chantů a Mansů. Pro NK jsem 
tam obdržel řadu vědeckých publikací. 
 
Konference probíhala na vysoké společenské úrovni pod 
záštitou gubernátorky Chanto-mansijského autonomního 
okruhu Jugra. 

Přivezené materiály Vědecké publikace do fondu NK  

Datum předložení zprávy 22. června 2016 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: 22. června 2016 Podpis: 

Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 

 


