Mgr. Ladislav Briestenský

„Stredná cesta
je tá pravá”

Manckovičova 5, 920 01 Hlohovec

Ponuka vzdelávacích podujatí na rok 2019

v Hlohovci dňa 02.10.2017

Dôležitá poznámka:
Ponuka nevylučuje možnosť dohodnúť sa s dostatočným časovým predstihom
aj o téme, ktorá nie je v ponuke výslovne obsiahnutá
(prehľad všetkých - dohodnutých i v minulosti uskutočnených - seminárov a tréningov
je k dispozícii na mojej stránke http://www.viacredo.sk/0Aktual.html v bode 1)

Štruktúra ponuky
(farby majú orientačný význam):
PONUKA SEMINÁROV (v trvaní 3 – 5 hod.)
1.

AKTUALITY (semináre zamerané na prvý rok volebného obdobia)

2.

TÉMY S NADČASOVOU PLATNOSŤOU

PONUKA INÝCH FORIEM
3.

INTERAKTÍVNE FORMY VZDELÁVANIA

4.

KONZULTAČNÁ A FACILITAČNÁ PODPORA

PONUKA SEMINÁROV

1. AKTUALITY (semináre zamerané na prvý rok volebného obdobia)
Efektívne fungovanie miestnej samosprávy
 seminár je určený spoločnej zostave volených funkcionárov a zamestnancov jednotlivej
samosprávy alebo rovnakej spojenej zostave viacerých menších samospráv;
 seminár je zameraný na osvetlenie základných poznatkov, ktoré sú nevyhnutné pre plynulý
chod obecnej samosprávy, súčasťou obsahu je upozornenie na najčastejšie sa vyskytujúce
omyly a pochybenia v spolupráci jednotlivých orgánov a organizačných zložiek obecnej
samosprávy;
 seminár bude pripravený k termínu konania po 22.01.2019;
Zákon o obecnom zriadení
 podrobné oboznámenie so zákonom o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v z. n. p.;
 upozornenie na zmeny v ostatných novelách a na aplikáciu sporných ustanovení
 seminár bude pripravený k termínu konania po 24.01.2019;
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Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev
 seminár ponúka súbor poznatkov skúseností potrebných na efektívne vedenie rokovaní
kolektívnych orgánov;
 súčasťou seminára sú konkrétne odporúčania pre úpravy v rokovacom poriadku obecného
zastupiteľstva, ktoré dokážu eliminovať väčšinu predvídateľných problémov
 seminár bude pripravený k termínu konania po 05.03.2019;
Nakladanie s majetkom obce
 seminár je zameraný na obsiahnutie základných poznatkov v aplikácii zákona o majetku
obcí č. 138/1991 Zb. v z. n. p.;
 ťažiskom podávaných informácií je presný popis možností pri nakladaní s majetkom obce,
upozornenie na kompetenčné pravidlá rozhraničujúce pôsobnosť starostu a obecného
zastupiteľstva a procesy, ktoré je nevyhnutné aplikovať;
 seminár bude pripravený k termínu konania po 09.03.2019;
Základné vnútorné normy obecnej samosprávy
 seminár umožňuje získať zásadné poznatky potrebné pre tvorbu vnútorných noriem;
 súčasťou seminára sú poznatky, ktoré umožňujú presne rozlišovať predmet a účel noriem,
ako sú štatút obce, organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva, zásady hospodárenia s majetkom obce a zásady odmeňovania poslancov;
 seminár bude pripravený k termínu konania po 19.03.2019;
Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve
 seminár umožňuje získať prehľadné poznatky o tom, ako sa pracovnoprávne vzťahy
v miestnej samospráve odlišujú od pracovnoprávnych vzťahov vo všeobecnosti;
 súčasťou seminára sú informácie o aplikácii zákona 552/2003 Z. z. v z. n. p. o výkone
práce vo verejnom záujme, pracovnoprávne ustanovenia zákona o obecnom zriadení
369/1990 Zb. v z. n. p. a upozornenie na špecifiká vzťahov pracovnoprávneho charakteru
v prípade volených funkcionárov;
 seminár bude pripravený k termínu konania po 21.05.2019;

2. TÉMY S NADČASOVOU PLATNOSŤOU
(semináre budú pripravené po 01.09.2019, termín realizácie seminára treba dohodnúť
s predstihom najmenej 3 mesiace)
Verejná obchodná súťaž pri nakladaní s majetkom obce
 výhody použitia verejných obchodných súťaží;
 podrobný pracovný postup prípravy a realizácie obchodnej verejnej súťaže;
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Výberové konania na pracovné miesta v miestnej samospráve
 povinné výberové konania;
 výberové konanie na riaditeľa školy a pôsobnosť orgánov obce;
 výberové konania na základe vlastného rozhodnutia zamestnávateľa;
Zlepšenie organizácie práce miestnej samosprávy
 Prístup k vytvoreniu organizačného poriadku a jeho prepojenie s pracovnými náplňami
 Pracovná náplň a organizačné zmeny

PONUKA INÝCH FORIEM
3. INTERAKTÍVNE FORMY VZDELÁVANIA
Vo všetkých témach vzdelávania - okrem tradičných seminárových foriem - ponúkam
▫
▫
▫

tréningy, tzn. zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie potrebných zručností
workshopy, spájajúce vzdelávanie s riešením konkrétnych pracovných úloh
aj priamu osobnú pomoc pri riešení konkrétnej úlohy, tzn. konzultácie, poradenstvo,
koučing;

4. KONZULTAČNÁ A FACILITAČNÁ PODPORA
Podpora pri vytvorení základných vnútorných noriem miestnej samosprávy
Spojenie vašich znalostí vnútorného prostredia s konzultantom, ktorý má potrebné vedomosti
a priame praktické skúsenosti z rôznych prostredí vám pomôže bez námahy vytvoriť pracovný
poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, štatút, zásady hospodárenia, zásady
odmeňovania poslancov alebo inú vnútornú normu podobného významu.
Podpora v riešení vnútorných sporov
Vo vnútri organizmu obecnej samosprávy vzniká celkom prirodzene veľké množstvo názorových
rozdielov a z toho plynúcich napätí, ktoré vyžadujú bezodkladné a odborné riešenie. Ponúkam
osobnú pomoc založenú na osobných dlhoročných skúsenostiach z riadenia a na kvalifikácii
mediátora.
Koučing 1:1
Ak potrebujete individuálne a interaktívne vzdelávanie v ktorejkoľvek z ponúkaných tém,
využite možnosť diskrétnych konzultácií vo dvojici; ktoré sa svojim obsahom, formou i
frekvenciou plne prispôsobia vašim potrebám.
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