Vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia,
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike Vás pozýva na

„28“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,
ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci
Slovenska s bohatým odborným programom.
Program konferencie:
21.jún 2021
Čas
9:00- 10:00
10:00- 10:45

10:45- 11:00
11:00- 12:30

Program
Prezentácia účastníkov

„Práca s mládežou na úrovni samosprávy“
Prezentácia na tému ako začať rozvíjať oblasť práce s mládežou na príklade Mesta
Hlohovec. Od založenia mládežníckej iniciatívy, cez participatívne spracovanie
Koncepcie rozvoja práce s mládežou, až po vytvorenie samostatnej pracovnej
pozície Koordinátora práce s mládežou:
Mgr. Matúš Lukačovič , Odbor stratégie Mesta Hlohovec
Prestávka
„Zákon o e-Governmente v nadväznosti na aplikačnú problematiku“,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcie
informačných technológií verejnej správy:
JUDr. Karolína Kabátová, oddelenie metodiky a kontroly
Mgr. Veronika Farkašovská, oddelenie metodiky a kontroly
Štefan Szilva, odborný garant pre eIDAS a štandardy, analytik

12:30-14:00

Obed, ubytovanie

14:00- 15:30
15:30- 15:45
15:45- 17:00

Snem APÚMS SR
Prestávka
„Odpadové hospodárstvo - kuchynský odpad a separovaný zber- povinnosti
vyplývajúce z novely zákona o odpadoch“- Ministerstvo životného prostredia SR,
Sekcia obehového hospodárstva:
Generálny riaditeľ Ing. Martin Maslák,
Ing. Miroslava Masničáková
RNDr. Ján Kundľa, riaditeľ spoločnosti EKOS, s.r.o. Stará Ľubovňa

22.06.2021
Čas
9:00- 10:30

Program

„Výzvy IROP pre najbližšie programové obdobie“– Ministerstvo investícii,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ing. Albert Németh- generálny riaditeľ sekcie IROP
Mgr. Andrej Kosmovský- riaditeľ odboru programovania a metodiky

10:30- 10:45
10:45- 11:45

12:00- 13:00

Prestávka
„Kybernetická bezpečnosť“- panelová diskusia - Kompetenčné a certifikačné
centrum kybernetickej bezpečnosti,
Generálny riaditeľ Ing. Ivan Makatura
Obed- odubytovanie- ukončenie konferencie
*********************************************

Organizačné pokyny
1. Prihlasovanie účastníkov je možné výlučne elektronicky. Dovoľujem si vás požiadať o bezodkladné
vyplnenie formuláru, najneskôr však do 10.06.2021 aby bolo možné zabezpečiť všetky organizačné
náležitosti s cieľom zostaviť pre nás všetkých kvalitnú odbornú konferenciu. Program konferencie bol
zverejnený a zaslaný všetkým členom a verím, že prispel k vášmu jednoznačnému rozhodnutiu v prospech
účasti na konferencii.
Iste je vám všetkým známe, že Grand hotel Permon disponuje predovšetkým 2-lôžkovými izbami. Z tohto
titulu vás prosíme o promptnú súčinnosť a maximálne odovzdanie informácii ohľadom ubytovania
a možných spolubývajúcich, prípadne obmedzení v stravovaní.
2. Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR vrátane čestných členov:
139,00 €/os – v dvojlôžkovej izbe
180,00 €/os – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre ostatných účastníkov:
184,00 €/os – v dvojlôžkovej izbe
225,00 €/os – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pri ubytovaní od 20.06.2021:
+49,00 €/os - v dvojlôžkovej izbe + 17,00€ večera-švédske stoly v prípade záujmu
+90,00 €/os -v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou + 17,00€ večera-švédske
stoly v prípade záujmu
Účastnícky poplatok uhrádzajte na číslo účtu:
IBAN SK19 5600 0000 0069 2991 4001, SWIFT kód KOMASK2X
Variabilný symbol: IČO vysielajúcej organizácie,
Informácia pre prijímateľa: názov organizácie- prosím MČ BA a KE aby uvádzali skratky (príkl. MČ BA
Ružinov)
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie a konferenčný poplatok.
Ako bonus dostane zdarma každý účastník 1 x 3-hodinový voľný vstup do AQUA +SAUNA Paradise pri
ubytovaní od 21.06. do 22.06.2021.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre
zúčtovanie.
Z konferencie budú vyhotovené fotografické záznamy a účastník prihlásením sa na konferenciu súhlasí s
ich zverejnením na webovej stránke a v printových médiách v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov.

ZÁROVEŇ VÁS ŽIADAME, ABY STE DODRŽIAVALI VŠETKY PANDEMICKÉ OPATRENIA PLATNÉ OD
7.6.2021 V RÁMCI COVID AUTOMATU PRE ORANŽOVÉ OKRESY II. STUPŇA OSTRAŽITOSTI:



kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo
50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v okresoch
v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,



v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v okresoch v II. stupni
ostražitosti COVID AUTOMAT-u,



hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku
hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho
začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové
podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou
dĺžkou 48 hodín,

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:


v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,



vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami,



organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu
dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po
uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre
organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID
AUTOMAT-u,



vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a
predmetov,



hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,



zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu
rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,



zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade
vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,



zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:





ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,



zákaz podávania rúk,

pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:


osoby žijúce v spoločnej domácnosti,



partnerov,



osoby usadené v hľadisku podujatia,



osoby školiace voči osobám školeným,

 iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými

osobami nie je možné dodržať,



zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,



organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich
na hromadnom podujatí.

Kto sa nemusí v prípade požadovania antigénového testu ním preukázať?



osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,



osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo
vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19,



osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,



ide o osobu do 10 rokov veku.

Prečítajte si aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č.207/2021 a č. 208/2021.
Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební
Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo
kúpeľných liečební sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:


maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky,
ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMATu,

Každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom
výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym
výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Organizátor si v prípade zmien aktuálne platných opatrení vyhradzuje právo na zmenu
organizačných pokynov k podujatiu.

RNDr. Denisa Bartošová
Prezidentka APÚMS SR

Rada APÚMS SR

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová
Výkonný predseda APÚMS SR

