Zápisnica z rokovanie Rady APÚMS SR
on-line (pozvánka cez Cisco webex)
dňa 4. mája 2022

Prítomní: Bartošová, Mikuš, Pagáč, Bagar, Borovský
Taranová
Neprítomní: Hetmánková, Miškovič, Gogora, Michalus, Judičák, Kotrus Rákociová, Solár,
Koprdová

Program zasadnutia:
1. Projekt - poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - výzva +
podklady k projektu Dotácia k MVP 2023
2. Ponuka hotela Družba v Jasnej - cenová kalkulácia na podmienky našej jarnej
konferencie
3. Partnerské hladiny- ponuka spolupráce s Wolters Kluwer
4. Rôzne

1. Projekt - poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - výzva
podklady k projektu Dotácia k MVP 2023
• návrh na podanie žiadosti k projektu- výkonný predseda
• podmienky projektu – požadovaná suma, počet termínov vzdelávania a počet
účastníkov – dohodnuté 2 termíny po 9 účastníkoch na jar aj jeseň 2023

2. Ponuka hotela Družba v Jasnej - cenová kalkulácia na podmienky našej jarnej
konferencie
•

predložené cenové ponuky hotela Družba v Jasnej a hotela Átrium v Starom Smokovci
- vypracované na počet účastníkov a podmienky jarnej konferencie v marci 2022
v hoteli Permon – porovnanie cenových kalkulácií

3. Partnerské hladiny- ponuka spolupráce s Wolters Kluwer
•
•

ponuka spolupráce APÚMS SR s firmou Wolters Kluwer – návrh podmienok
spolupráce
nejednoznačné stanovisko Rady APÚMS SR, ponechané na prerokovanie
partnerských hladín na jeseň 2022 pred konferenciou v októbri 2022

4. Rôzne
•

návrh na ďalšie stretnutie Rady APÚMS SR prezenčne v Starej Ľubovni – navrhnutý
termín 9.-10.6.2022 – nemôže sa zúčastniť prezidentka, dať viacero návrhov v mesiaci
jún 2022 – predbežný záujem o prezenčné stretnutie alebo alternatíva on-line
rokovanie podľa potreby programu rokovania

•
•
•

ponuka spolupráce na konferencii SMART CITY SUMMIT
študijný pobyt STMOÚ ČR na Slovensku v auguste 2022 – personálne zabezpečenie
členovia Rady APÚMS SR
STANOVY APÚMS SR – potvrdenie vzatia zmeny Stanov a sídla Asociácie
Ministerstvom vnútre SR na vedomie, splnená oznamovacia povinnosť voči finančnej
správe a poisťovniam

Zapísala: Ing. Renáta Taranová, 04.05.2022

