ASOCIÁCIA PREDNOSTOV

Organizačné pokyny:
Termín: 14. – 15. mája 2019
Miesto: Hotel SITNO ****,

VYHNE

Prihlášky je potrebné poslať OBRATOM,
najneskôr však do 26.4.2019 (z dôvodu
prostredníctvom
elektronického formulára, kliknutím na názov
podujatia https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
organizačného

❑

Hoteli SITNO ****
Forest
Resort
situovaný v malebnej
prírode Štiavnických
vrchov.
Svojou
polohou, 6 km od
hlavnej dopravnej spojnice miest Bratislava a
Banská Bystrica je ľahko dostupný z ktoréhokoľvek
miesta v SR.
Hotel prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a ponúka
ubytovanie v príjemne zariadených izbách;
moderné kongresové centrum, dve reštaurácie s
terasami, denný, nočný bowlingový bar, vlastné
parkovisko, wifi pripojenie.
Široká ponuka služieb Wellness & Spa centra 4
ELEMENTS podporená termálnou vodou,
rozsiahly areál
s vonkajším
bazénom.

Bližšie informácie nájdete www.hotelsitno.sk

❑

❑

zabezpečenia)

V prípade otázok, nejasností kontaktujte
Mgr. Briestenskú – organizačný garant na
zmo@zmo.sk resp. telefonicky 0905 399 636.
Prihláška je záväzná i bez úhrady poplatku
(je záväznou zmluvou).
V prihláške v časti POZNÁMKA: uveďte či ste
NE-člen APUMS, a záujem o ubytovanie v 1
alebo 2-posteľ izbe, meno spolubývajúceho na
izbe resp. bez ubytovania.

❑

Počet účastníkov je limitovaný (v prípade
záujmu prevyšujúceho kapacitu rozhoduje
termín úhrady poplatku).

❑

Účastnícky poplatok pre členov APUMS:
▪ v 1-posteľ izbe
150 €/os
▪ v 2-posteľ izbe
130 €/os
▪ bez ubytovania
80 €/os

❑

Účastnícky poplatok pre NEčlenov
a čestných členov APUMS:
▪ v 1-posteľ izbe
180 €/os
▪ v 2-posteľ izbe
160 €/os
▪ bez ubytovania 110 €/os

Poplatok je potrebné uhradiť na účet APUMS
SR max. do 3.5.2019.
IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001
VS 140519; ŠS = IČO organizácie

ÚRADOV MIESTNEJ
SAMOSPRÁVY V SR

Námestie S. H. Vajanského 1,
036 01 MARTIN
IČO: 30843570
DIČ 2022458680

v spolupráci s
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM TRNAVA pri ZMO,
región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulínska 513/20,
917 00 Trnava

 +421 905 399 636,
e-mail: zmo@zmo.sk
www.zmo.sk; www.avs-rvc.sk
IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246

POZÝVAME VÁS NA

PRACOVNO
KONZULTAČNÉ
STRETNUTIE
PREDNOSTOV
ÚRADOV MIESTNEJ
SAMOSPRÁVY
________________________________________

Termín: 14. – 15.máj 2019
Hotel SITNO ****, Vyhne

PROGRAM:
14.5.2019
Prezentácia účastníkov: od 9:00 h
Začiatok: kongresová sála K2 : 10:00 h
Blok č. 1:
ZÁKLADY ETIKETY A PROTOKOLU V PRAXI
ÚRADU
Lektor: Mgr. Drahomíra MORETOVÁ
Trvanie: 10:00 – 12:30 h
OBSAH:
Profesionálne správanie a vystupovanie
„Imidž verejného pracovníka“
▪ Prvý kontakt, komunikácia
▪ Etiketa (privítanie, pozdrav, predstavovanie,
podávanie rúk, oslovovanie)
▪ Vizitky, Telefonovanie, prijímanie návštev
▪ Spoločenský a diplomatický protokol
▪ Vítanie hostí, oficiálnych delegácií (zahraničných

▪
▪
▪

hostí, prezidentov, diplomatov, ministrov a i.)
Úprava priestorov k rokovaniu (vlajky, zástavy,
pamätná kniha na podpis, dekorácie a i.)
Kvety (kvetinová výzdoba, kytice)
Pohostenie na rokovanie (porada, rokovanie,
významná návšteva)

▪ Darčeky a, spôsob ich odovzdávania
▪ Etiketa na recepcii, na spoločnom obede, večeri
▪ Kultúra zovňajšku (úprava tváre, vlasov, oblečenie
vedúceho pracovníka, jeho zamestnancov na
jednotlivé príležitosti - bežný deň v práci, príležitostné
oblečenie, používanie insígnií)

▪ Najčastejšie faux pas u mužov a žien.

Organizačná oblasť (organizovanie pracoviska,
rokovaní, pracovných ciest, pozvánky na podujatia,
úprava písomností)

▪ Používanie štátnych a obecných symbolov
▪ Úprava písomností (aj zdvorilostná, spoločenská
korešpondencia)

▪ Kultúra rečového prejavu.
▪ Pravidlá elektronickej komunikácie, správne
písanie e-mailov, netiketa
▪ Riešenie rôznych iných situácií z praxe
▪ Diskusia, výmena skúseností
12:40 h - 14:30 h OBED, ubytovanie

Blok č. 2:
NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.
Trvanie: 14:30 – 17:30 h
17:40 – 18:30 h večera
OBSAH:
1. Prevody majetku obce – predaj, zámena,
darovanie.
2. Nadobúdanie majetku obce – kúpa.
3. Nájom a výpožička majetku obce.
4. Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní
s majetkom obce.
5. Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri
nakladaní s majetkom obce.
6. Deliaca čiara medzi kompetenciami starostu
a zastupiteľstva k majetku obce.
7. Najčastejšie pochybenia obcí pri nakladaní
s majetkom obce.
8. DISKUSIA
15.5.2019
Začiatok: kongresová sála K2 : 9:00 h
Blok č. 3:
FINANČNÁ KONTROLA
V OBECNEJSAMOSPRÁVE PO 1.1.2019
Lektor: doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD.
Trvanie: 9:00 – 12:00 h
OBSAH:
1. Formy finančnej kontroly.
2. Základná finančná kontrola.
3. Administratívna finančná kontrola a dotácie.
4. Procesný postup hlavného kontrolóra obce.
5. Iné formy vnútornej kontroly v obci.
6. Zodpovednosť za porušenie povinností na
úseku finančnej
kontroly.
12:10 h obed,
ukončenie stretnutia

❑

V cene poplatku sú zahrnuté náklady:
▪ 1x ubytovanie a stravovanie (2x obed,
1x večera, občerstvenie), parkovné,
▪ vstup do ELEMENTS AQUA-RELAX
pre ubytovaných grátis,
▪ seminár a konzultácie,
▪ ostatné súvisiace režijné náklady.

❑

V prípade neúčasti poplatok nevraciame,
môžete poslať náhradného účastníka.

❑

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, je daňovým
dokladom.

❑

Ubytovanie v 1 resp. 2-lôžkových izbách

❑

V prihláške vypíšte prosím všetky údaje.
V elektronickom formulári uveďte údaje
o ubytovaní, členstve, spolubývajúcom do
časti: POZNÁMKY.

❑

V prípade
ďalších
informácií,
kontaktujte RVC, Mgr. Briestenskú.

otázok

Tešíme sa na stretnutie s Vami

RNDr. Denisa Bartošová v.r.
prezidentka APUMS SR

Mgr. Andrea Briestenská v.r.
vedúca kancelárie ZMO/RVC Trnava

