Organizačné pokyny
Termín:

17.-19. a 19.-21.5. 2021

ASOCIÁCIA PREDNOSTOV ÚRADOV MIESTNEJ
SAMOSPRÁVY V SR

Biela 419/6,
81101 Bratislava- Staré mesto
SR
Dor. adresa.:
Námestie odborárov 10
935 21 Tlmače
IČO: 30843570
DIČ 2022458680

Miesto: Grand Hotel Permon****, Podbanské

K budove Grand hotela Permon**** sa viaže vyše
30 ročná história.
Atypická architektúra má z prednej strany symbolizovať
známy tatranský končiar Kriváň. Hotel, obklopený
smrekovým lesom, je nezvyčajne vsadený do doliny tak,
že pri vstupe sa netradične ocitnete na 8. poschodí. Hotel
v roku 2008
začal s postupnou rekonštrukciou
priestorov za účelom modernizácie s ohľadom na trendy.
Veľkou prestavbou bola kompletná rekonštrukcia
bazénovej haly a vybudovanie nových atraktívnych
masérskych priestorov a kozmetického salónu. Hotel je
dlhoročným lídrom aj v oblasti kongresov a firemných
akcií. Disponuje až 10 miestnosťami rôznej veľkosti.
Renovovala sa najväčšia sála s kapacitou 500 osôb,
kompletne zrekonštruovaná je sála pre 220 osôb s
efektným svetelným skleneným parketom. Vytvorili sa
nové atraktívne zasadacie miestnosti rôznych veľkostí.

Prihlášky je potrebné poslať OBRATOM, najneskôr
však
do
27.4.2021
(z dôvodu organizačného
zabezpečenia)
prostredníctvom elektronického
formulára, kliknutím na názov podujatia
https://www.apums.sk/navratka/
❑ V prípade otázok, nejasností kontaktujte
Mgr. Kotrus Rákociová – organizačný garant
na predseda@apums.sk resp. telefonicky
0907 135 069, 0918 431 051.
❑ Prihláška je záväzná i bez úhrady poplatku
(je záväznou zmluvou).
❑ V prihláške v časti POZNÁMKA: uveďte v prípade

záujmu meno spolubývajúceho na izbe /podľa
platných opatrení/

❑ Počet účastníkov je limitovaný na 13 (v prípade
záujmu prevyšujúceho kapacitu rozhoduje termín
úhrady poplatku).
❑ Účastnícky poplatok pre členov APUMS
▪ v 1-posteľ izbe
255 €/os
▪ v 2-posteľ izbe
170 €/os
▪ bez ubytovania
100 €/os

Bližšie informácie nájdete
https://www.podbanskeresort.sk/

❑ Účastnícky poplatok pre NEčlenov
a čestných členov APUMS:
▪ v 1-posteľ izbe
315 €/os
▪ v 2-posteľ izbe
235 €/os
▪ bez ubytovania
140 €/os
Poplatok je potrebné uhradiť na účet APUMS
SR max. do 30.04.2021.

IBAN: SK19 5600 0000 0069 2991 4001
VS 170521;190521
ŠS = IČO organizácie

Termíny tréningov:
17.-19.05.202119.-21.05.2021-

pondelok-streda
streda- piatok

Čas a miesto konania:

miesto: Grand Hotel Permon
zasadačka: 11. poschodie
začiatok: 13:00 hod.
prezentácia a ubytovanie: od 12:00
obed -možnosť obeda v reštaurácii hotela/
samostatne

Časový harmonogram pre všetky tréningy:
1. deň
13,00 hod. – začiatok, 1. pracovný blok
15,00 hod.- prestávka na občerstvenie
15,20 hod. – 2. pracovný blok
18,00 hod. – večera
2. deň
08,30 hod. - 3. pracovný blok
15,00 hod.- prestávka na občerstvenie
10,20 hod.- 4. pracovný blok
13,00 hod. - obed
14,30 hod. - 5. pracovný blok
16,00 hod.- prestávka na občerstvenie
16,20 hod. - 6. pracovný blok
18,00 hod. - večera
3. deň
08,30 hod. - 7. pracovný blok
15,00 hod.- prestávka na občerstvenie
10,20 hod.- 8. pracovný blok
13,00 hod. - obed

CIEĽOVÁ SKUPINA:
 prednostovia
úradov
samosprávy

miestnej

CIELE:
 Rozoznať
hroziaci
konflikt
dokázať produktívne reagovať
 Rozvíjať

komunikačné
v konfliktných situáciách

Motto:
Kto chce hýbať svetom,
musí najprv pohnúť sám so sebou

Sokrates

a

zručnosti

TÉZY OBSAHU:
 Záťažové situácie a pripravenosť na ich
zvládnutie
 Kam zamerať pozornosť a čomu treba

odolať
 Spontánnosť v konflikte môže

znamenať stratu kontroly
 Ako reagovať na agresívne správanie
 Oporné body v procese riešenia

konfliktu
 Riešenie konfliktov na pracovisku a rola

manažéra
 Precvičenie riešenia reálnych konfliktov
*organizácia vzdelávania je podmienená v danom
čase platnými nariadeniami vlády, ÚVZ SR a RÚVZ
v LM
v súvislosti
s pandémiou
COVID-19.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu
organizácie vzdelávania v súlade s platnými
nariadeniami a vyhláškami.

Tešíme sa na stretnutie
s vami
RNDr. Denisa Bartošová
prezidentka APUMS SR
a
Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová
predsedníčka APUMS SR

