POZVÁNKA
Vás pozýva na tréning v rámci vzdelávacieho projektu
Manažérske vzdelávanie prednostov
úradov miestnej samosprávy

Organizácia vlastnej práce – „time management‟
Situačné vedenie
CIEĽOVÁ SKUPINA:
prednostovia úradov miestnej samosprávy
CIEĽ:
Poskytnúť iný pohľad na organizáciu vlastnej práce
Podeliť sa o nasledovaniahodné skúsenosti z vedenia ľudí
TÉZY OBSAHU
Organizácia vlastnej práce – „timemanagement‟
Presný obraz bežného týždňa
Čo nám náš čas konzumuje
Používané nástroje a ich účinnosť
Naše sústredenie a vonkajšie rušivé elementy
Využitie podporných kapacít
Situačné vedenie
Vedenie a riadenie
Vedenie v meniacich sa podmienkach
Vedenie rešpektujúce potenciál kolegov
Vedenie podporujúce rozvoj osobnosti
Náš vlastný štýl a jeho črty
Motto:
Líder je ten, kto pozná cestu,
ide ňoua ukazuje ju iným
John C. Maxwell

Termíny tréningov
4. - 6.2.2019 ( pondelok – streda )
11. - 13.2.2019 ( pondelok – streda )
18. - 20.2.2019 ( pondelok – streda )
Organizačné pokyny:
Miesto: Grand hotel Permon
zasadačka 5. poschodie
Začiatok: 13.00 hod.
Prezentácia a ubytovanie: od 12.00 hod.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
1. deň
13,00 hod. – začiatok, 1. pracovný blok
15,00 hod. – prestávka na občerstvenie
15,20 hod – 2. pracovný blok
18,00 hod – večera
2. deň
08,30 hod. – 3. pracovný blok
10,00 hod. – prestávka na občerstvenie
10,20 hod. – 4. pracovný blok
13,00 hod. – obed
14,30 hod. – 5. pracovný blok
16,00 hod. - prestávka na občerstvenie
16,20 hod. – 6. pracovný blok
18,00 hod. - večera
3. deň
08,30 hod. – 7. pracovný blok
10,00 hod. – prestávka na občerstvenie
10,20 hod. – 8. pracovný blok
13,00 hod. – obed

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR, ktorí si do
termínu konania vzdelávania uhradili členský príspevok na
rok 2019 :
142 €/os v dvojlôžkovej izbe
216 €/os v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre prednostov - nečlenov APÚMS
SR:
246 €/os v dvojlôžkovej izbe
365 €/os v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
V prípade záujmu o účasť na tréningu vyplňte prosím priloženú
NÁVRATKU a zašlite ju na e-mail: predseda@apums.sk
pokiaľ možno ČO NAJSKÔR, najneskôr do 31.1.2019.
Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a
spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre
zúčtovanie
Sme platcami DPH
V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, len vo
výnimočných prípadoch ak sa účasť zruší najneskôr 7 dní
pred termínom konania príslušného tréningu
Počet účastníkov na tréning je 12 osôb
Rozhodujúce pre zaradenie do tréningu bude poradie v
akom bude zrealizovaná úhrada poplatku
V cene poplatku sú započítané:
režijné náklady spojené s organizáciou kurzu, pracovné
materiály a pomôcky, ubytovanie, strava - občerstvenie.
Poplatok uhrádzajte na číslo účtu:
IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001 , variabilný symbol
IČO vysielajúcej organizácie

