SNEM
ASOCIÁCIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie rokovania snemu a privítanie hostí – Ing. Peter Ágh – prezident
2. Príhovor hostí snemu,
3. Schválenie programu, rokovacieho poriadku, volebného poriadku, voľba
pracovného predsedníctva, voľba pracovných komisií – Ing. Miroslav Vereš –
výkonný predseda
4. Správa o činnosti APÚMS SR od výročného snemu v roku 2013 a o úlohách na
ďalšie obdobie – Ing. Peter Ágh, prezident
5. Správa kontrolnej komisie o činnosti a výsledkoch hospodárenia APÚMS SR za
rok 2013 – Ing. Mariana Fiamová – predsedníčka kontrolnej komisie
6. Správa predsedu mandátovej a volebnej komisie
7. Predstavenie a voľba nového člena Rady APÚMS SR - predseda mandátovej a
volebnej komisie
8. Schválenie členského príspevku APÚMS SR na rok 2015 – Ing. Peter Ágh prezident
9. Dodatok č.1 k zmene Zásad hospodárenia s majetkom APÚMS SR – RNDr.
Denisa Bartošová – viceprezidentka
10. Schválenie rozpočtu APÚMS SR na rok 2014 – Ing. Eva Mališová – hospodárka
11. Návrh na schválenie projektu manažérskeho vzdelávania na roky 2015 až 2018 –
Ing. Peter Ágh – prezident
12. Informácia o projekte a pláne aktivít APÚMS SR na rok 2014 – Ing. Miroslav
Vereš – výkonný predseda
13. Prerokovanie a schválenie uznesenia Snemu APÚMS SR – predseda návrhovej
komisie
14. Ukončenie snemu

PODBANSKÉ, 9.4.2014
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SPRÁVA KONTROLNEJ KOMISIE Z VYHODNOTENIA HOSPODÁRENIA
A VEDENIA ÚČTOVNÍCTVA ASOCIÁCIE PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ
SPRÁVY (APÚMS) V SR ZA OBDOBIE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

1. HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI APÚMS
V zmysle bodu 7 Zásad hospodárenia s majetkom Asociácie prednostov úradov
miestnej samosprávy v Slovenskej republike (ďalej len Zásady) kontrolná komisia
spracúva písomnú správu o kontrole hospodárenia a predkladá ju Rade a Snemu
APÚMS.
Z uvedeného dôvodu predkladáme správu o výsledku hospodárenia APÚMS za rok
2013.
Rozpočet APÚMS na rok 2013 schválil Snem APÚMS, ktorý sa konal v Podbanskom
dňa 21. 3. 2013. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný vo výške 86732,10 €.
V súlade s citovanými Zásadami, čl. III, schválila Rada APÚMS SR presuny a zmeny
v rozpočte na rok 2013.
Rozpočet na rok 2013 po úpravách bol vyrovnaný vo výške príjmov na 94155,90 €
a výdavkov 94155,90 €.

V roku 2013 hospodárila APUMS nasledovne:
Príjem z predchádzajúceho roka (prevod)
Príjmy za rok 2013 bez prevodu ZS
Výdavky za rok 2013
Výsledok hospodárenia:
Z toho stavy finančných účtov k 31.12.2013:
Bežný účet
Pokladňa
Pokladňa Soc.fondu

6.133,96 €
121.870,89 €
91.314,36 €
36.690,49 €

36.623,25 €
46,92 €
20,32 €
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1.1 PRÍJMY ZA ROK 2013
Skutočnosť
2012

Rozpočet
2013

Skutočnosť
2013

v€

v€

6 463,06
15 120,00
14 100,00
11 616,70
39 850,00
0,00
0,00

6 133,96
15 540,00
18 744,00
11 700,00
41 950,00
0,00
85,50

6 133,96
15 540,00
18 744,00
11 698,00
42 300,00
33 500,00
87,32

100,00
100,00
100,00
99,98
100,83
xxx
102,13

8,43

2,44

1,57

64,34

Čisté PRÍJMY za rok bez ZS

80 695,13

88 021,94

121 870,89

138,46

PRÍJMY APMUS CELKOM

87 158,19

94 155,90

128 004,85

135,95

PRÍJMY
Zostatok z minulého roka
Členské príspevky
Príspevky na snem a konferenciu
Príspevky na vzdelávanie
Príjmy z aktivít APUMS
Grant
Príjem do SF
úroky

%
plnenia

1.2 VÝDAVKY ZA ROK 2013

Výdavky

Rozpočet

Úprava
rozpočtu
Radou

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

v€

v €

v€

v€

%
plnenia

Na snem, radu a konferenciu

28 370,00

7 156,00

35 526,00

35 297,15

124,42

Na vzdelávanie

20 720,00

-1 355,00

19 365,00

19 360,09

93,44

Na kanceláriu
materiálové
z toho:
cestovné náhrady
telefón, poštovné, internet
reprezentačný fond
mzda výkonného predsedu
ostatné mzdy a odmeny
odvody do fondov
stravné
tvorba SR
čerpanie SR
nájomné
web stránka

30 842,00
1 000,00
3 850,00
700,00
500,00
14 850,00
1 850,00
5 552,80
506,00
89,10
89,10
955,00
900,00

1 522,80
565,00
1 160,00
120,00
80,00
153,00
-100,00
0,00
103,00
-3,60
-3,60
70,00
-621,00

32 364,80
1 565,00
5 010,00
820,00
580,00
15 003,00
1 750,00
5 552,80
609,00
85,50
85,50
1 025,00
279,00

30 833,06
1 582,71
4 957,55
784,92
575,36
14 991,83
600,00
5 303,42
580,55
87,32
67,00
1 023,58
278,82

99,97
158,27
128,77
112,13
115,07
100,96
32,43
95,51
114,73
98,00
75,20
107,18
30,98

Na služby a odmeny

3 600,00

100,00

3 700,00

3 675,00

102,08

Spolufinancovanie projektov

1 050,00

0,90

1 050,90

0,00

0,00

Medzinárodné vzťahy APÚMS SR

2 000,00

0,00

2 000,00

1 997,01

99,85

149,20

0,00

149,20

152,05

101,91

86 731,20

7 424,70

94 155,90

91 314,36

105,28

Ostatné
SPOLU VÝDAVKY
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1.3 KOMENTÁR K PLNENIU PRÍJMOV A ČERPANIU VÝDAVKOV ZA ROK 2013
Príjmová časť
V súlade so Zásadami bol do rozpočtu prevedený zostatok finančných prostriedkov z roku
2012 vo výške 6.133,96 €.
Podľa Zásad boli plnené ďalšie príjmy rozpočtu. Členské v čiastke 140 € uhradilo 111 členov
(čo je o 3 viac ako v roku 2012), zúčtovaná bola čiastka vo výške 15.540 €.
Ďalšími príjmami APÚMS boli:
 príspevky na snem a konferenciu vo výške 18.744 €, ktoré určené na zabezpečenie
ubytovania
 príspevky na vzdelávanie členov asociácie v čiastke 11.698 €
 Príspevky na prezentáciu firiem na sneme predstavujú 42.300€.
 Úroky z bežného účtu
1,57 €.
NOVINKAMI pre rok 2013 oproti roku 2012 sú :
 Príjmy zo sociálneho fondu
87,32 €
 Príjmy z Grantu
33.500 €
Celkové príjmy za rok 2013 zúčtované v účtovníctve asociácie predstavujú čiastku
121.870,89 + začiatočný stav na účtoch (prevod z roku 2012) vo výške 6.133,96 €, t.j.
Celkový príjem bol vo výške 128.004,85 €
Výdavková časť
Podstatnú časť výdavkov za rok 2013 predstavujú náklady za snem, činnosť Rady
a konferencie, vzdelávanie a prevádzku kancelárie APÚMS. Zmenou legislatívy nastala
oproti roku 2012 zmena v tom, že APMUS je povinná za výkonného predsedu platiť odvody
do fondov a zároveň sme museli vytvoriť aj sociálny fond. Tieto zmeny boli objasnené
členom APUMS v 03/2013 na sneme pri schvaľovaní rozpočtu.
Na snem, Radu a konferenciu boli výdavky vo výške 35.297,15 €, z toho:
Na vzdelávania prednostov bola vynaložená čiastka 19360,09 €, z toho pre vzdelávaciu
organizáciu 4405 € a na ubytovanie 14.955,09 €.
Náklady na kanceláriu APÚMS predstavujú 30.833,06 €, z toho:
- materiálové výdavky
1582,71 €
- cestovné náhrady
4957,55 €
- telefón, internet, poštovné
784,92 €
- reprezentačný fond
575,36 €
- náklady na výkonného predsedu asociácie
14991,83 €
- ostatné odmeny – za prednášky
600 €
- odvody do fondov
5303,42 €
- stravné
580,55 €
- tvorba soc.fondu
87,32 €
- čerpanie sociálneho fondu
87,32 €
- prenájom kancelárie
1023,58 €
- aktualizácia web stránky
278,82 €
Ďalšiu rozpočtovú položku vo výdavkoch tvoria náklady na služby a odmeny vo výške
3.675,- €, ktoré pozostávajú odmeny výkonnému predsedovi 1200 € a odmeny za účtovnícke
práce vo výške 1.900,- € a za grafické práce na zborníku vo výške 575 €.
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Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s medzinárodnými vzťahmi predstavujú 1.997,01 €.
Tieto súviseli s ubytovaním našich zástupcov v ČR, so služobnou cestou výkonného
predsedu do Brna na seminár, nákup darov pre partnerov.. .
Ostatné výdavky sú tvorené poplatkami banke vo výške 140,80 €, zrážkou dane z úrokov v
banke vo výške 0,25 € a ubytovacieho poplatku 11 €, čo spolu predstavuje 152,05 €.

2. KONTROLA HOSPODÁRENIA
Hospodárka predkladala písomné správy o stave plnenia príjmov a výdavkov priebežne
počas celého roka 2013 na zasadnutia Rady APÚMS. Kontrolná komisia na rade
v Turčianskych Tepliciach 2013 prekontrolovala všetky uzatvorené zmluvné vzťahy, spôsob
vedenia účtovníctva a výdavky za 3 štvrťroky 2013. Na základe pokynu Rady bola následne
urobená samostatná kontrola cestovných výdavkov a služobných ciest výkonného predsedu.
Ďalšie doklady boli skontrolované v mesiaci 03/2014 pri fyzickej kontrole dokladov. Členom
kontrolnej komisie boli predložené všetky výkazy v elektronickej forme.
3. VÝSLEDKY KONTROLY
Účtovníctvo APÚMS v SR je vedené v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov formou jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods.
2 písm. d. Peňažný denník je vedený elektronicky softvérom pre jednoduché účtovníctvo.


POKLADNIČNÉ DOKLADY

Pokladničné doklady vyhotovuje hospodár, podpisujú ich prezident APÚMS, resp. výkonný
predseda.
Pokladničný limit bol dodržiavaný v zmysle Zásad.


ČERPANIE ROZPOČTU

Kontrolou výdavkových položiek a dokladov za rok 2013 neboli zistené nedostatky.


INVENTARIZÁCIA POKLADNE

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. bola inventarizácia pokladne vykonaná
štyrikrát za rok 2013.


ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY

Pohľadávky zúčtované v účtovníctve APÚMS v SR predstavujú
a) pohľadávky z vydaných faktúr
b) pohľadávky z titulu členského, účasti na konferenciách a školeniach

44.992 €
43.000 €

Pohľadávky celkom za rok 2013 boli vo výške 87.992 €
Všetky pohľadávky boli k 31.12.2013 uhradené. Stav pohľadávok k 31.12.2013 je 0,00 €
Za rok 2013 boli zúčtované záväzky z obchodných vzťahov vo výške 68.295,92 €.
K 31.12.2013 ostala faktúra za vedenie účtovníctva 12/2013 neuhradená vo výške 150 €,
teda stav záväzkov k 31.12.2013 je 150,00 €
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Okrem záväzkov z obchodných vzťahov má APUMS k 31.12.2013 aj ostatné záväzky vo
výške 2087,15 € a to z titulu nevyplatených miezd a odvodov za 12/2013
Stav pohľadávok a záväzkov na základe kontroly dokladov je totožný so stavom vykázanom
v účtovníctve.


MAJETOK

V operatívnej evidencii APÚMS SR je vedený drobný hmotný a nehmotný investičný
majetok, ktorého hodnota predstavuje 1.728,33 €.
4. ZÁVER
Kontrolná komisia odporúča Snemu APÚMS SR schváliť výsledok hospodárenia APÚMS
SR za rok 2013 bez výhrad.
Svätý Jur 22.3.2014

Ing. Mariana Fiamová
predseda kontrolnej komisie

Kontrolná komisia doručila túto správu z vyhodnotenia hospodárenia a vedenia účtovníctva
členom Rady APÚMS SR 22.3.2014

Ing. Mariana Fiamová – predseda kontrolnej komisie ...................................................
Ing. Eva Lukáčová – členka kontrolnej komisie

....................................................

Ing. Pavol Kubečka – člen kontrolnej komisie

....................................................
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D O D A T O K
K

Z Á S A D Á M

Č . 1

H O S P O D Á R E N I A

s majetkom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
v Slovenskej republike
(ďalej len APÚMS SR)

Zásady hospodárenia s majetkom APÚMS SR (ďalej len „zásady“) schválené na Sneme
APÚMS SR dňa 21. 03. 2013 sa menia nasledovne:
V čl. II. HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
V čl. 2.1 Príjmy sa dopĺňa písm. h) nenávratný finančný príspevok – projekt
V čl. 2.2 Výdavky sa dopĺňa do písm. c) koordinácia projektu a za písm. g) sa dopĺňa písm.
h) marketing a propagácia
Ostatné ustanovenia týchto zásad zostávajú nezmenené.
Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom APÚMS SR bol schválený na Sneme
APÚMS SR dňa 9.4.2014 a nadobúda účinnosť dňom 10.04.2014.

Ing. Peter Ágh
prezident APÚMS SR
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Návrh rozpočtu na rok 2014
Príjmy bežného roka

Rozpočet Skutočnosť
2013
2013

Zostatok z minulého roku
Členské príspevky
Príspevky na snem a konferencie
Príspevky na vzdelávanie
Príjmy z aktivít APUMS
Grant
Príjem do SF
Úroky

6 133,96
15 540,00
18 744,00
11 700,00
41 950,00
0,00
85,50
2,44

Príjmy celkom:

94 155,90

Výdavky

6 133,96
15 540,00
18 744,00
11 698,00
42 300,00
33 500,00
87,32
1,57

Rozpočet Skutočnosť
2013
2013
35 526,00
19 365,00
32 364,80
1 565,00
5 010,00
820,00
580,00
15 003,00

35 297,15
19 360,09
30 833,06
1 582,71
4 957,55
784,92
575,36
14 991,83

1 750,00
5 552,80
609,00
85,50
85,50
1 025,00
279,00

600,00
5 303,42
580,55
87,32
67,00
1 023,58
278,82

3 700,00
1 050,90
2 000,00
149,20

3 675,00
0,00
1 997,01
152,05

Výdavky celkom:

rozdiel:

36 690,49
16 650,00
11 620,00
11 700,00
42 000,00
0,00
88,00
2,51

128 004,85 118 751,00

Na snem, radu a konferencie
Na vzdelávanie
Prevádzka - na kanceláriu
z toho: - materiálové výdavky
- cestovné náhrady
- telefón, poštovné, inter.
- reprezentačný fond
- mzda výkon. predsedu
z toho: koord. projektu
- ostatné mzdy a odmeny
- odvody do fondov
- stravné
- tvorba a SF
- čerpanie SF
- nájomné
- web stránka
- marketing a propagácia
Služby a odmeny na zmluvu
Spolufinancovanie projektov
Medzinárodné vzťahy APÚMS
Ostatné (poplatky banke, daň)

príjmy:
výdavky:

Návrh
rozpočtu
2014

Návrh
rozpočtu
2014

z toho
projekt
33500
0
0
0
0
0
0
0,00

z toho
vlastné
zdroje
3190,49
16650
11620
11700
42000
0
88
2,51

33 500,00 85 251,00

z toho
projekt

z toho
vlastné
zdroje

51 000,00
20 000,00
41 150,00
2 500,00
5 000,00
800,00
4 200,00
15 000,00
5 500,00
1 750,00
5 350,00
580,00
88,00
67,00
1 025,00
290,00
4 500,00
3 450,00
0,00
3 000,00
151,00

48800,00 2200,00
0 20000,00
16 462,00 24 688,00
2 000,00
500,00
2 500,00 2 500,00
0,00
800,00
0,00 4 200,00
5 500,00 9 500,00
5 500,00
0,00
0,00 1 750,00
1 962,00 3 388,00
0,00
580,00
0,00
88,00
0,00
67,00
0,00 1 025,00
0,00
290,00
4 500,00
0,00
1 650,00 1 800,00
0,00
0,00
0,00 3 000,00
88,00
63,00

94 155,90

91 314,36 118 751,00

67 000,00 51 751,00

94 155,90
94 155,90

128 004,85 118 751,00
91 314,36 118 751,00

33 500,00 85 251,00
67 000,00 51 751,00

0,00

36 690,49

0,00 -33 500,00 33 500,00
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KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2014
1.1.

PRÍJMY:

Príjmy APÚMS sú tvorené zo zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 vo
výške 36 690,49€, z čoho dotácia na projekt tvorí 33 500,00€, z členských príspevkov vo
výške 16 650,00€, čo pri členskom príspevku na rok 2014 vo výške 150€ predstavuje 111
členov. Ďalšími príjmami APÚMS sú príspevky na reklamu a prezentáciu firiem
na konferenciách APÚMS SR v predpokladanej výške 42 000,00€. Príjmy na zabezpečenie
ubytovania na snem a konferencie navrhujeme v sume 11 620,00€ a na manažérske
vzdelávanie prednostov v sume 11 700,00€. Príjem do SF predpokladáme vo výške
88,00€ a úroky na bankovom účte vo výške 2,51€.
Predpokladané príjmy na rok 2014 celkom sú 118 751,00€, z čoho príjmy na projekt
predstavujú 33 500,00€ (zvyšných 33 500€ bude poskytnutých až v roku 2015 po ukončení
a vyúčtovaní projektu) a predpokladané vlastné príjmy rozpočtu tvoria 85 251,00€.
1.2.

VÝDAVKY:

Výdavky na Snem, zasadnutia rady a konferenciu APÚMS SR navrhujeme vo
výške 51 000,00€, z čoho náklady na aktivity projektu predstavujú 48 800,00€, t.j. služby
hotelov - 2xPermon, 1xViedeň, 1xOstrava a prenájom autobusov pre študentov na verejnú
časť konferencie (výška spolufinancovania APÚMS SR tvorí 2 200,00€).
Výdavky na manažérske vzdelávanie prednostov budú hradené z vlastných
zdrojov v predpokladanej výške 20 000,00€ a pozostávajú z odmeny lektorovi, prenájmu
priestorov a techniky, ubytovania a stravy.
Výdavky na kanceláriu APÚMS predpokladáme vo výške 41 150,00€, z čoho
výdavky hradené z projektu navrhujeme vo výške 16 462,00€, ktoré pozostávajú z
materiálových výdavkov vo výške 2 000,00€ v čom je zahrnutý nákup fotoaparátu,
dataprojektoru, tonerov, papierov a farebnej tlačiarne. Cestovné náhrady vo výške 5 000,00€
sú z jednej polovice hradené z projektu a druhá polovica bude hradená z vlastných zdrojov.
Náklady na koordináciu projektu vo výške 5 500,00€ navrhujeme presunúť do položky
odmena výkonného predsedu a tým znížiť vlastné výdavky na jeho plat. K tomu zákonné
odvody do SP a ZP vo výške 1 962,00€. Na marketing a propagáciu projektu navrhujeme vo
výške 4 500,00€ čo pozostáva z úhrady predplatného časopisu Územná samospráva pre
členov APÚMS SR na rok 2014 a z propagačných materiálov (tašky, perá, bloky, rollupy,
pútač, tlač zborníkov a upomienkových predmetov pre zahraničných partnerov). Výdavky
hradené z vlastných zdrojov v rámci kancelárie APUMS SR - na túto položku
predpokladáme v rozpočte čiastku 19 188,00€, čo tvoria bežné materiálové výdavky vo
výške 500,00€, cestovné výdavky vo výške 2 500,00€, telefón, mobilný internet a poštovné
800,00€, reprezentačný fond 4200,00€ navrhujeme z dôvodu zabezpečenia občerstvenia a
programu na konferencie, ktoré nie sú súčasťou faktúry z hotela., mzda výkonného predsedu
vo výške 9 500,00€, ostatné mzdy a odmeny vo výške 1 750,00€ a k tomu zákonné odvody
do SP a ZP vo výške 3 388,00€. Ostatné výdavky na prevádzku kancelárie predpokladáme
vo výške 580,00€ na stravné lístky, 88,00€ na tvorbu SF a jeho čerpanie vo výške 67,00€, na
nájomné vo výške 1 025,00€ a na web-stránku APÚMS SR vo výške 290,00€.
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Služby a odmeny na zmluvu vo výške 3 450,00€, pozostávajúce z grafických prác
na spracovanie zborníkov, pozvánok, brožúr a plagátov na zabezpečenie projektu
predpokladáme vo výške 1 650,00€. Z vlastných zdrojov predpokladáme čerpanie na
účtovnícke práce vo výške 1 800,00€.
Na medzinárodné vzťahy predpokladáme čerpať prostriedky z vlastných zdrojov na
pripravovanú akciu pre STMOU ČR, VZ STMOU ČR a dary pre partnerov vo výške
3 000,00€.
Ostatné výdavky vo výške 151,00€, ako sú poplatky banke a pod., predpokladáme
hradiť z projektu vo výške 88,00€ a z vlastných zdrojov vo výške 63,00€.
Predpokladané výdavky celkom plánujeme vo výške 118 751,00€, z toho výdavky na
projekt predpokladáme vo výške 67 000,00€ a z vlastných zdrojov vo výške 51 751,00€.

ROZPOČET NA ROK 2014 JE VYROVNANÝ.

V Turčianskych Tepliciach 7.4.2014

Ing. Eva M a l i š o v á
hospodárka APUMS SR
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VÝVOJ ROZPOČTU APUMS SR ZA ROKY 2007 AŽ 2013
/SKUTOČNOSŤ VYJADRENÁ V EURÁCH/

2007
Ukazovateľ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Príjmy /€/

skut
skut
skut
skut
skut
skut
skut
30879,9 49278,8 64950,6 65140,0 79015,8 87158,2 128004,9

- z toho členské

10057,8 13808,7 13278,4 12600,0 12600,0 15120,0

15540,0

- partnerské príspevky

8829,6 20281,5 26510,0 29350,0 38330,0 39850,0

42300,0

- zostatok z min.roka

6379,8 7634,58 17421,6

13954 12257,6

6463,0

6133,9

- ostatné príjmy

5612,7

9236,0 15821,0 25716,7

64030,9

24500,0 31857,2 50996,3 52826,5 72552,7 81024,2

91314,4

Výdavky /€/
Prebytok /účet+pokl./

7554,0

7740,6

7634,6 17421,6 13954,0 12313,4

6463,1

6134,0

36690,5

Celková rekapitulácia za obdobie existencie kancelárie /2007-2013/
pribudlo do rozpočtu:
a) z externých zdrojov 205451,1 €, čo predstavuje z celkových príjmov vrátane grantovým zdrojom
až 40,72 %
b) z členského 93004,9 € , t.j. 18,43 %
c) z ostatných príjmov /príjmy z konferencií, vzdelávania a projektu/ v sume 71681€ , t.j. 14,2 °%
d) z prebytku hospodárenia vo výške 100611,2 €, čo predstavuje 19,94 %
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Projekt: Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej
samosprávy na roky 2015 až 2019

1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Projekt „Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy na roky 2015 –
20194” (ďalej len „projekt”) je vzdelávacím cyklom Asociácie prednostov úradov miestnej
samosprávy v SR (ďalej len „APÚMS” alebo „asociácia”), zameraný na rozvoj mäkkých
manažérskych zručností.
2. VÝCHODISKOVÉ SKUTOČNOSTI
▫ V rokoch 2008 až 2010 sa uskutočnil rovnomenný pilotný cyklus. Skúsenosti z pilotného
cyklu a námety a pripomienky účastníkov vzdelávania druhého cyklu, ktorý úspešne
prebieha v r. 2011 až 2014 sú základom pre vytvorenie tohto projektu.
▫ Potvrdila sa správnosť obsahového zamerania (osvojenie a rozvoj tzv. mäkkých
zručností), aj užitočnosť metódy zážitkového učenia (forma tréningu).
▫ Po obsahovej stránke je vhodné k niektorým témam sa vrátiť a prehĺbiť si získavané
zručnosti.
▫ Po organizačnej stránke sa v predchádzajúcom období osvedčilo, že organizačným
garantom vzdelávania bol výkonný predseda Ing. Miroslav Vereš a odborným garantom
bol Mgr. Ladislav Briestenský. S týmito garantmi sa počíta aj v tomto projekte.
3. CIEĽOVÁ SKUPINA
▫

Členovia APÚMS (preferovaná cieľová skupina)
▫ vo vzťahu k členom sa vzdelávací produkt vníma ako služba asociácie a realizácia
priorít člensky koncipovaného združenia;
▫ preferovaná cieľová skupina bude zo strany asociácie finančne podporovaná
príspevkom na náklady účasti na tréningoch projektu.

▫

Iní prednostovia úradov miestnej samosprávy (paralelná cieľová skupina)
▫ vo vzťahu k iným prednostom sa vzdelávací produkt vníma ako prostriedok
sebarealizácie v efektívnom sebavzdelávaní,
▫ voči paralelnej cieľovej skupine má vzdelávací produkt ambíciu pôsobiť aj ako
špecializovaná vzdelávacia ponuka a motivácia k zapojeniu do činnosti asociácie;

4. CIELE PROJEKTU
▫ Rozvíjanie tradície
účastníkov.

vlastného

vzdelávania

tematicky zameraného podľa

potrieb

▫ Precvičenie a prehĺbenie tzv. mäkkých manažérskych zručností.
▫ Získavanie a výmena odborných
i každoročných odborných seminárov.

poznatkov

a skúseností

v rámci

tréningov
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5. OBSAHOVÉ ZAMERANIE A HARMONOGRAM REALIZÁCIE
5.1.

Prípravná etapa
▫ v priebehu jesenných tréningov v r. 2014 bude z námetov účastníkov pripravený
prvý draft tém a harmonogramu vzdelávania;
▫ prerokovanie návrhu tém a harmonogramu vzdelávania na Rade asociácie (pred
jesennou konferenciou APÚMS 2014);
▫ prezentácia návrhu tém a harmonogramu vzdelávania na jesennej konferencii
APÚMS (ktorá je plánovaná na 08.-10.10.2014).

5.2.

Etapa realizácie vzdelávacieho cyklu
▫ projekt začne jarnými tréningami v r. 2015 (spravidla február);
▫ v nasledujúcich rokoch bude pokračovať jarnými i jesennými tréningami (spravidla
september), ktoré budú doplnené odbornými seminármi na aktuálne témy
(spravidla máj/jún);
▫ projekt skončí jarnými tréningami v r. 2019 pred snemom APÚMS po komunálnych
voľbách v r. 2018;

6. ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA
▫ Organizačným garantom projektu je výkonný predseda APÚMS Ing. Miroslav Vereš.
▫ Tréningy sú trojdňové, miesto konania sa vyberá podľa vhodnosti ubytovacích
a vzdelávacích kapacít; jednu tréningovú skupinu tvorí 8 až 12 účastníkov.
▫ Aktuálne informácie o priebehu vzdelávania budú publikované na internetových stránkach
www.apums.sk a www.viacredo.sk.
▫ Odborným garantom a lektorom vzdelávania je Mgr. Ladislav Briestenský. (Profesionálny
životopis odborného garanta a lektora je k dispozícii na internetovej stránke
http://www.viacredo.sk/7PracCV.html). Lektor zabezpečí využívanie progresívnych metód
vzdelávania s využitím digitálnej záznamovej a didaktickej techniky a zisťovanie spätnej
väzby účastníkov.
7. ROZPOČET
7.1.

Rozpočet na vzdelávacie aktivity je pravidelnou súčasťou rozpočtu asociácie.

7.2.

Podpora účasti členov APÚMS
Účastníkom tréningov, ktorí sú členmi APÚMS, bude poskytnutý príspevok
na náhradu časti nákladov vo výške podľa rozpočtu asociácie.

Spracoval:
Mgr. Ladislav Briestenský
Hlohovec, 03.04.2014
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PLÁN PODUJATÍ A AKTIVÍT APÚMS SR NA ROK 2014
Podujatie
 Manažérske vzdelávanie - tréning č. 1:
Rétorika

termíny

Miesto konania

05.-07.02.2014 (streda – piatok)
10.-12.02.2014 (pondelok – streda)

Podbanské /Grand hotel Permon/

12.-14.02.2014 (streda – piatok)



Snem a odborná konferencia APÚMS SR

09.-11.04.2014 (streda – piatok)

Podbanské /Grand hotel Permon/



VZ STMOU ČR

11.-13.05.2014 (nedeľa – utorok)

Praha



Odborný seminár APÚMS SR

29.-30.05.2014 (štvrtok – piatok)

Vyhne /Hotel Sitno/



Letná konferencia APÚMS SR

12.-13.06.2014 (štvrtok – piatok)

Viedeň



Študijný pobyt STMOU ČR na Slovensku

13.-17.08.2014 (streda – nedeľa)

Stará Ľubovňa a okolie

 Manažérske vzdelávanie - tréning č. 2:
Organizácia vlastnej práce
Diplomatický protokol

25.-27.08.2014 (pondelok – streda)
08.-10.09.2014 (pondelok – streda)

Podbanské /Grand hotel Permon/

10.-12.09.2014 (streda – piatok)



Odborná konferencia APÚMS SR

08.-10.10.2014 (streda – štvrtok)

Podbanské /Grand hotel Permon/



Odborná konferencia APÚMS SR

10.10.2014

Morava



Zasadnutia Rady APÚMS SR

Podľa plánu zasadnutí

(piatok)

V rôznych regiónoch Slovenska
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Snem Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike
A. S c h v a ľ u j e
1. Program rokovania snemu APÚMS SR
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

2. Rokovací a volebný poriadok APÚMS SR
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

3. Rozpočet APÚMS SR na rok 2014
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

4. Členský príspevok APÚMS SR na rok 2015 vo výške 150, - €/člen/rok
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

5. Výsledok hospodárenia APÚMS SR za rok 2013
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

6. Dodatok č.1 k Zásadam hospodárenia s majetkom APÚMS SR
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

B. V o l í
1. Pracovné predsedníctvo snemu APÚMS SR v zložení Ing. Peter Ágh, Ing.
Miroslav Vereš, RNDr. Denisa Bartošová, Ing. Mariana Fiamová
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

2. Mandátovú a volebnú komisiu v zložení:
.................................................................................................................................... (
...... členov, prítomných ....., t.j. ........ %)
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

3. Návrhovú komisiu v zložení:
....................................................................................................................................
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

4. Za člena Rady APÚMS SR za región Bratislava: ...................................................
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:
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C. B e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o činnosti APÚMS SR od výročného snemu v roku 2013
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

2. Správu kontrolnej komisie o činnosti a výsledkoch hospodárenia APÚMS SR za
rok 2013
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

3. Informatívnu správu o projekte a pripravovaných aktivitách APÚMS SR na rok
2014
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

D. U k l a d á
1. Rade APÚMS SR organizačne zabezpečiť študijný pobyt na Slovensku pre
delegáciu STMOU ČR.
2. Výkonnému predsedovi organizačne zabezpečiť všetky schválené aktivity
asociácie pre rok 2014.
3. Ukladá Rade APÚMS SR vyhodnotiť projekt v rámci programu „Európa pre
občanov“.
4. Výkonnému

predsedovi

zaslať

vyhodnotenie

projektu

do

Bruselu

a Európskemu kontaktnému bodu.
Prítomní:

Za:

Zdržali sa :

Proti:

V Podbanskom, 9.4.2014

Ing. Peter Ágh
prezident APÚMS SR
Predseda návrhovej komisie:
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