Rokovanie Rady APÚMS SR
dňa 4. septembra 2020 o 13,00 hod.
v Grandhoteli Permon, Podbanské
Prítomní: Bartošová, Borovský, Dvorščíková, Bagar, Pagáč, Gogora, Mikuš, Miškovič, Kotrus
Rákociová, ostatní členovia Rady ospravedlnení
Pozvaný: Marian Tumma- spoločnosť Galileo
Program zasadnutia:
1. Redizajn webovej stránky asociácie
2. Organizácia odbornej konferencie – október 2020
3. Snem - účtovná závierka
-výsledok hospodárenia
-správa z kontrolnej komisie za rok 2019
4. Rôzne: ZMOS- podpísanie memoranda o spolupráci

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
Prítomní: 8
Za:8

2. Redizajn webovej stránky asociácie- rokovania sa zúčastnil Marian Tumma- obchodný
partner- predmetom rokovania skladba titulnej stránky webu ako aj jej obsah, potreba
sprehľadniť podpoložky vyselektovať neaktuálne údaje a informácie, zlúčiť rôzne formáty
s tým istým obsahom:
v Dokumentoch: Správy kontrolnej komisie- doplniť chýbajúce roky
Rozpočty- ponechať- zjednotiť štruktúru
pomenovanie položiek: Aktuality- Pozvánky- Fotogaléria
namiesto Podporujú nás- Partneri
pomenovanie partnerských organizácii- oficiálne skratky- živý preklik
Aktivity formálne spracovať podľa kalendára podujatí: Manažérske vzdelávanie
Odborné semináre
Konferencie
Titulné fotografie- nie z fotobanky
zmeniť logo
rozbaľovanie položiek na výšku- nie na šírku a len na pravej úrovni
Po rozbalení Aktualít- zarovnať fotografie pri textoch
Dátumy upraviť v hrubej čiernej grafike
Na päte: upraviť Adresa sídla a pridať aj korešpondenčná adresa
Členenie členov: riadni
čestní
rada

3. Organizácia odbornej konferencie – október 2020
Organizovanie konferencie aj napriek sťaženej situácii v súvislosti s COVID – 19
hlasovanie: za všetci prítomní
Zmeny v účasti: obmedzenie počtu predstaviteľov partnerov na maximálne 3 za
spoločnosť

Rada- zasadnutie v stredu 14.10. o 16tej hodine- program- organizačné zabezpečenie
priebehu konferencie, moderovanie
Obsah a program konferencie: použitie rovnakého programu konferencie s malými
obmenami:
Kyberbezpečnosť- osloviť Úrad podpredsedu vlády, Toonet a eliminovať ďalších
predstaviteľov, orientovať sa na legislatívu a panelovú diskusiu ohľadom kľúčových
problémov pri dodržiavaní zákona
eGOV- ponechať DEUS, Cora Geo a Datalan
návrh Igora Gogoru- začleniť do programu tému pozemkových úprav, úpravy a zmeny
pozemkov, klasifikácia parciel
vynechať z programu reformu verejnej správyv podaní Únii miest
komunikovať s MF SR- informácia od Mikša k rozpočtu verejnej správy a k štátnemu
rozpočtu
ponechať parkovaciu politiku, diskusia s p. Marčekovou, zamestnankyňou MsÚ Trenčínčasový presun na 11:45

4. Snem - účtovná závierka
-návrh rozpočtu na rok 2020
-správa z kontrolnej komisie za rok 2019
organizácia snemu stručná na nevyhnutný čas s uvedeným programom
ostáva v sledovaní požiadavka členov Rady
o kontrolu čerpania rozpočtu 2019, nakoľko je nesúlad medzi rozpočtovou položkou
zostatky z minulého roku a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie Rady APUMS SR:
Rada APUMS SR ukladá výkonnej predsedníčke Z.Kotrus Rákociovej upraviť rozpočtové
položky rozpočtu na rok 2019 tak, aby výdavkové rozpočtové položky neboli záporné
Prítomných: 8
Za: 8

- snem pripraví prezidentka, výkonná predsedníčka a predsedníčka kontrolnej komisie
- požiadavka členov o predloženie účtovnej závierky ako aj zabezpečenie správy
kontrolnej komisie

- organizácia konferencie v Hala Grande, bez možnosti organizácie Spoločenského
večierku

5. Rôzne: ZMOS- podpísanie memoranda o spolupráci
Podpis memoranda o spolupráci s partnerskými organizáciami iniciovaný ZMOSominformáciu podala prezidentka APUMS SR- na podpis memoranda sme neboli prizvaní,
túto skutočnosť komunikovala o zástupcami ZMOS- Kaliňák aj Tréger- dôvody nie sú
zrejmé, preto ponúkli možnosť pristúpiť k podpisu Memoranda dodatočne v druhej fáze.
Prezidentka mailom zaslala členom Rady informáciu k rokovaniam ako aj list, ktorý bol
zaslaný ZMOSu. Je priestor na rokovanie o podmienkach spolupráce a nie je nutnú sa
pod tlakom existujúceho Memoranda hlásiť k jeho podpisu.
Uznesenie Rady APUMS SR:

Rada APUMS SR nesúhlasí s dodatočným podpísaním Memoranda o spolupráci so
ZMOS-om ako aj ďalšími organizáciami, ktoré predmetné Memorandu podpísali v prvej
fáze.
Prítomných: 8
Za: 8

6. Záver

Pozn.:
V čase vyhotovenia zápisnice z rokovania Rady APÚMS SR, bola Odborná konferencia
APÚMS v dňoch 14.-16. 10.2020, z dôvodu šíriacej sa pandémie koronavírusu a s ňou
súvisiace opatrenia, rozhodnutím Rady a hlasovaním per rollam ZRUŠENÁ.
Vyhotovila: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová
Dňa: 3.10.2020

RNDr. Denisa Bartošová- prezidentka APÚMS SR

