Sídlo APÚMS v SR: Námestie S.H.Vajanského č. 1, 036 01 Martin
IČO: 30843570
DiČ: 2022458680
IČ DPH SK2022458680

Organizačné pokyny:
1. Prihlásiť sa môžete výlučne prostredníctvom elektronického formuláru cez
www.apums.sk. Vyplňte formulár a odošlite ho priamo z webovej stránky
najneskôr do 30.9.2018.
2. Cestovné náklady účastníkov hradí vysielajúca organizácia.
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR vrátane čestných členov:
149 €/os – v dvojlôžkovej izbe
229 €/os – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre ostatných účastníkov:
230 €/os – v dvojlôžkovej izbe
306 €/os. – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre partnerov nad rámec partnerských hladín:
140 €/os pri účasti 10.-12.10.2018
90 €/os pri účasti 11.-12.10.2018
Poznámka: partneri konferencie si hradia ubytovanie priamo v recepcii hotela
Účastnícky poplatok uhrádzajte na číslo účtu: 6929914001/5600,
IBAN SK19 5600 0000 0069 2991 4001, SWIFT kod KOMASK2X
Variabilný symbol: IČO vysielajúcej organizácie,
Informácia pre prijímateľa: názov organizácie
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 11.10.2018.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s výpisom z účtu o
úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie.
Z konferencie budú robené fotograﬁcké záznamy a účastník prihlásením sa na
konferenciu súhlasí s ich zverejnením na webovej stránke a v printových médiách.
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„Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“

I. časť konferencie : 11.10.2018 (štvrtok) od 10.00 - 12.00 hod.
Miesto: Grand hotel Permon - konferenčná miestnosť 8. poschodie
10,00 - 10,10

Prezentácia účastníkov

10,10 – 10,30

EPI – komplexný informačný systém pre verejnú správu –
Ing. Jiří Nosek, Renáta Šrámková- S-EPI s.r.o.

10,30 - 10,50

ASPI pre SAMOSPRÁVU - Ing. Barbora Čambalíková, Iveta
Gromová, Wolters Kluwer SR s.r.o.

10,50 – 11,15

Nové informácie v oblasti webových sídiel pre samosprávy –
Marian Tumma, Galileo Corporation s.r.o.

11,15 – 11,30

Geopriestorové údaje ako súčasť územnotechnických podkladov
samosprávy - Ing. Renáta Šrámková, Ing. Miroslava Balšanová,
SURVEYE, s.r.o.

11,30 – 11,45

Systémová podpora pre samosprávu v oblasti ochrany
osobných údajov, pracovnej zdravotnej služby, protikorupčného
manažmentu a beneﬁtov formou znalostného softvéru- Roman
Václav, LLM., Datasoft Consulting s.r.o.

15,30 – 17,00

Povinnosti končiacich a nových starostov, primátorov a
poslancov v súvislosti s koncom a začiatkom funkčného
obdobia – doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

20,00

Večera formou švédskych stolov

III. časť odborného programu : 12.10.2018 (piatok) od 09.30 - 12.00 hod.
Miesto: Grand hotel Permon - konferenčná miestnosť 8. poschodie
07,00 – 09,30

Raňajky a odubytovanie

09,30 - 09,35

Privítanie účastníkov a organizačné pokyny

11,45 – 12,00

Zásadné zmeny vo verejnom obstarávaní už o týždeň –
Ing. Boris Kordoš, eBIZ Corp s.r.o.

09,35 – 09,50

Občianska participácia na lokálnej úrovni - Mgr. Ľubomír Tvrdoň,
OZ Wellgiving

13,00 - 14,30

Prestávka na obed a ubytovanie

09,50 – 10,40

Aktuálne otázky ﬁnancovania samospráv a rozpočet na roky 2019
až 2020 – JUDr. Jozef Mikš, Ministerstvo ﬁnancií SR

10,40 – 11,00

Vyhliadky slovenskej ekonomiky- Mgr.Ing. Andrej Arady,
makroekonóm

11,00 – 11,30

Volebný zákon a skúsenosti s jeho aplikációu v samosprávnej
praxi – Ing. Chmelová Eva – Ministerstvo vnútra SR

11,30 – 12,00

Verejná správa vo výstavbe /Stavebný zákon/ – Ing. Rajprichová
Viera – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12,15

Ukončenie konferencie a pozvanie na obed

II. časť konferencie : 11.10.2018 (štvrtok) od 14.00 - 17.00 hod.
Miesto: Grand hotel Permon - konferenčná miestnosť 8. poschodie
14,00 – 14,15

Dostupné cloudové služby pre mestá a obce – Ing. Roman
Jedinák, DATALAN, a.s.

14,15 – 14,30

Budúcnosť kancelárií a pracovných staníc - Ing. Martin Magdolen,
Slovanet, a.s.

14,30 – 14,45

Outsourcing vymáhania miestnych daní - JUDr. Mgr. Marek
Perdík, Finlegal services, s.r.o.

14,45 – 15,00

Verejna zelen a mestsky mobiliar ako ich (ne)poznate – Ing.
Michal Kulla, KULLA SK, s.r.o.

15,00 – 15,15

Mobilné riešenie pre schvaľovanie registratúrnych záznamov Mgr. Peter Šulák, CORA geo, s.r.o.

15,15 – 15,30

ESONA – Evidencia a správa odpadových nádob - Ing. Richard
Grill, MIM, s.r.o.

