Mgr. Ladislav Briestenský

„Stredná cesta
je tá pravá”

Manckovičova 5, 920 01 Hlohovec

Ponuka vzdelávacích podujatí na rok 2022

v Hlohovci dňa 10.09.2021
ŠTRUKTÚRA PONUKY
(farby majú orientačný význam; nižšie nájdete anotácie)
1
1.1
1.2
1.3
1.4

SEMINÁRE K POSLEDNÉMU ROKU VOLEBNÉHO OBDOBIA
 Voľby v miestnej samospráve podľa Volebného kódexu
 Verejné skladanie účtov voličom pred koncom volebného obdobia
 Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia
 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh

2
SEMINÁRE PRE KANDIDÁTOV NA VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCÍ
2.1  Efektívne fungovanie miestnej samosprávy
2.2  Nakladanie s majetkom obce
3
TRÉNINGY PRE STAROSTOV A ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU
3.1  Základy komunikácie
3.2  Reprezentácia a kultúra úradu
4

KONZULTAČNÁ A FACILITAČNÁ PODPORA
 Spracovanie alebo aktualizácia základných vnútorných noriem
ANOTÁCIE seminárov a tréningov

1.1 SEMINÁRE K POSLEDNÉMU ROKU VOLEBNÉHO OBDOBIA
Voľby v miestnej samospráve podľa Volebného kódexu
(seminár bude pripravený k termínu konania: jún 2022; termín po prázdninách by bol už
oneskorený, skorší termín by bol predčasný)
CIEĽOVÁ SKUPINA
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci
s pôsobnosťou v oblasti organizácie práce samosprávneho úradu;
CIEĽ
 podporiť dobrú orientáciu v rozsiahlom zákone a porozumenie jeho obsahu,
 ponúknuť praktické postupy v príprave a zabezpečení priebehu volieb;
TÉZY OBSAHU
 prehľad obsahu Volebného kódexu


odporúčania k orientácii v rozsiahlej právnej norme



výklad k prvej časti – všeobecné ustanovenia



výklad siedmej časti – voľby do orgánov samosprávy obcí



upozornenie na rozdiely v postupe obce podľa aktuálnej právnej úpravy
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1.2 SEMINÁRE K POSLEDNÉMU ROKU VOLEBNÉHO OBDOBIA
Verejné skladanie účtov voličom pred koncom volebného obdobia
(seminár bude pripravený k termínu konania: máj – jún 2022; termín po prázdninách by bol
už oneskorený, skorší termín by bol predčasný)
CIEĽOVÁ SKUPINA
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci
s pôsobnosťou v oblasti vzťahov k verejnosti a organizácie práce samosprávneho úradu;
CIEĽ

▫ upozorniť na zmysel prezentovania výsledkov práce voličom,
 ponúknuť praktické odporúčania k príprava a k priebehu verejného stretnutia;
TÉZY OBSAHU:
 Prečo je vhodná forma verejného vypočutia
 Skladanie účtov voličom – účel podujatia
 Odporúčaný obsah verejného vypočutia
 Podrobný postup prípravy
 Odporúčaný detailný scenár priebehu

1.3 SEMINÁRE K POSLEDNÉMU ROKU VOLEBNÉHO OBDOBIA
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia
(seminár bude pripravený k termínu konania: september - október 2022)
CIEĽOVÁ SKUPINA
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci
obecných a mestských úradov s pôsobnosťou v oblasti vzťahov k verejnosti a organizácie
práce samosprávneho úradu;
CIEĽ

▫ vysvetliť výhody delimitácie a riziká opačného postupu
 ponúknuť konkrétne odporúčania a príklady postupu
TÉZY OBSAHU






výmena osôb na zodpovednej funkcii je bez delimitácie nezodpovedná
osobitný význam plynulého fungovania samosprávy aj po komunálnych voľbách
mimoriadny prínos delimitácie pre toho, kto funkciu odovzdáva
odporúčané kroky postupu v príprave a realizácii delimitácie
príklad výstupu z delimitácie (delimitačný protokol)

 nároky starostov po skončení funkčného obdobia
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1.4 SEMINÁRE K POSLEDNÉMU ROKU VOLEBNÉHO OBDOBIA
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh
(seminár bude pripravený k termínu konania: september - október 2022)
CIEĽOVÁ SKUPINA
 starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci
obecných a mestských úradov s pôsobnosťou v príprave zasadnutí mestských a obecných
zastupiteľstiev a v oblasti vzťahov k verejnosti;
CIEĽ


poskytnúť prehľadné poznatky o význame kľúčových prvkov ustanovujúcich zasadnutí
mestských a obecných zastupiteľstiev,



ponúknuť konkrétne odporúčania k príprave programu a k eliminovaniu možných rizík;

TÉZY OBSAHU





právna úprava a termín ustanovujúceho zasadnutia
od čoho závisí stavba premysleného programu
ktoré body programu sú rozhodujúce a ktoré bude možno dobré odložiť
postup rokovania, časté chyby a ako im predísť

 príklady výstupných uznesení

2.1 SEMINÁRE PRE KANDIDÁTOV NA VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCÍ
Efektívne fungovanie miestnej samosprávy
CIEĽ

▫ zorientovať účastníkov v požiadavkách na plynulý chod obecnej samosprávy
 ponúknuť odporúčania na efektívnu spoluprácu článkov organizmu miestnej samosprávy
TÉZY OBSAHU
 Prostredie miestnej samosprávy a jeho osobitné vlastnosti
 Stavba organizmu samosprávy
 Pôsobnosť jednotlivých orgánov a organizačných jednotiek
 Odporúčania k riešeniu konfliktných situácií
 Postavenie poslancov, ich práva a povinnosti
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2.2 SEMINÁRE PRE KANDIDÁTOV NA VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCÍ
Nakladanie s majetkom obce
CIEĽ


poskytnúť základné poznatky o zákonných podmienkach nakladania s majetkom obce,



ponúknuť praktické odporúčania k používaniu jednotlivých spôsobov nakladania
s majetkom obce;

TÉZY OBSAHU
 Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v z. n. p. a jeho vývoj
 Princípy, ktoré nesmieme stratiť zo zreteľa
 Pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu pri nakladaní s majetkom obce
 Postupy pri jednotlivých spôsoboch nakladania s majetkom
 Odporúčania k obsahu a forme zásad hospodárenia s majetkom obce

TRÉNINGY PRE STAROSTOV A ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU
3.1 Základy komunikácie
CIEĽ


poskytnúť prehľadné základné poznatky o efektívnej komunikácii,



ponúknuť odporúčania k osvojeniu komunikačných zručností;

TÉZY OBSAHU


Rozdiely a porozumenie



Veľavravné mlčanie



Dialóg začína počúvaním



Správne použitie otázok



Otvorenie a rozvíjanie komunikácie

3.2 Reprezentácia a kultúra úradu
CIEĽ


Zvýšiť citlivosť vnímania na vytváranie priaznivého dojmu o inštitúcii

TÉZY OBSAHU


Pracovná komunikácia, jej osobitosti a rizikové prvky



Prvý a záverečný dojem, ich význam a možnosti korekcie



Imidž inštitúcie a jeho budovanie



Ako sa prejavuje „osobnosť” právnickej osoby
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4

KONZULTAČNÁ A FACILITAČNÁ PODPORA

Spracovanie, revízia alebo aktualizácia základných vnútorných noriem


štatút obce



zásady hospodárenia s majetkom obce



rokovací poriadok obecného zastupiteľstva



pracovný poriadok



organizačný poriadok



zásady odmeňovania poslancov
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