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

„27“ ODBORNÚ KONFERENCIU APÚMS SR,
ktorá sa už tradične bude konať v Grand hoteli Permon Podbanské, v srdci
Slovenska s bohatým odborným programom.
Program konferencie:
2. október 2019
Čas
9:00- 9:30
9:30-10:30

10:30-11:15
11:15-11:30
11:30-12:30

12:30- 14:00
14:00- 15:00
15:00- 16:00
16:00- 17:30
17:30- 18:00

Program
Prezentácia účastníkov
Sociálne podniky a dobré príklady z praxe- Implementačná agentúra MPSVR SR – PhDr.
Zdenka Hudáková- regionálna koordinátorka RC SE, odbor národných
projektov, Michal Didík, obec Čirč, Rastislav Sloveňák, obec Stráne pod
Tatrami
Nové možnosti pre verejných obstarávateľov- Dynamický nákupný systém - Inštitút
verejného obstarávania – Mgr. Jaroslav Lexa, riaditeľ IVO na ÚVO SR
Prestávka
Smart cities sme na ceste k smart-Slovensku– Ing. Mgr. Miriam Letašiová, Ministerstvo
hospodárstva SR, gen. riad. Sekcie podnikateľského prostredia a
inovácii
Obed, ubytovanie
Snem APÚMS SR – zmena Stanov a sídla APÚMS SR
Coffee break s partnermi
Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe - Úrad
podpredsedu vlády, Osobnyudaj.sk, CORA GEO s. r. o.
„Kapurková“ s partnermi

3. október 2019
Čas
9:00- 9:45
9:45- 10:30

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

Program
Výkonnostná kontrola v praxi – NKÚ, Mgr. Dušan Hrkeľ, kontrolór na Expozitúre NKÚ
v Nitre
Finančné mechanizmy, granty, grantové schémy a bilaterálne finančné nástroje
a programy v rozvoji miestnej samosprávy - PhDr. Mgr. František
KAŠICKÝ, MBA, veľvyslanec s osobitným poslaním, pre granty
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného
mechanizmu
Prestávka
Spoločne riešime aktuálne problémy odpadového hospodárstva- panelová diskusia Ministerstvo životného prostredia SR- Ing. Peter Šimurka a Mgr.
Eleonóra Šuplatová, a spol. Marius Pedersen a.s.

11:45- 12:45

13:00- 14:00
14:00- 15:00
15:00- 15:30

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021- Štatistický úrad SR - PhDr. Ľudmila
Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka, Sekcia sociálnych štatistík
a demografie, RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky
obyvateľstva
Obed
Financovanie a rozpočty miest a obcí, rozpočtovanie zdrojov na splácanie dlhovej
služby - Ing. Michal Smolej, ČSOB, špecialista pre komunálnu klientelu
Stravovanie na školách z praktického pohľadu - Mgr. Iveta Moravcová- vedúca Odboru
školstva mesta Hlohovec
*********************************************

Organizačné pokyny
1. Prihlasovanie účastníkov je možné výlučne elektronicky. Dovoľujem si vás požiadať o bezodkladné
vyplnenie formuláru, najneskôr však do 20.09.2019 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. O ne
sa delíme s našimi partnermi a tiež s prednášajúcimi, ktorí nás poctia odovzdaním svojich cenných
vedomostí a poznatkov. 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:
132,00 €/os – v dvojlôžkovej izbe
170,00 €/os – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pre ostatných účastníkov:
177,00 €/os – v dvojlôžkovej izbe
215,00 €/os – v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou
Účastnícky poplatok pri ubytovaní od 1.10.2019:
+46,00 €/os - v dvojlôžkovej izbe + 17,00€ večera-švédske stoly v prípade záujmu
+84,00 €/os -v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou + 17,00€ večera-švédske
stoly v prípade záujmu
Poznámka: partneri konferencie si hradia ubytovanie priamo u poskytovateľa hotelových služieb formou
objednávky na mail: firmy@hotelpermon.sk do 16.9.2019
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 pri
ubytovaní od 2.10 do 3.10.2019.
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.

