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POZVÁNKA 

PRÍPRAVA NA ÚSPECH V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 
 

Cieľ: 

Účastníci budú lepšie ovládať svoje slabé a silné stránky pre pôsobenie v miestnej samospráve, poznať základné pravidlá  

komunikácie a stratégie rozvíjania vzťahov s občanmi – voličmi a vedieť zásady ako pripraviť efektívnu volebnú kampaň pre úspech 

v komunálnych voľbách. 

Cieľová skupina: 

Primátori, starostovia a poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, ktorí sa rozhodli kandidovať v nastávajúcich komunálnych 

voľbách. Potenciálni kandidáti na primátorov, starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev, pracovníci v ktorých kompetencii je 

príprava a realizácia komunálnych volieb. 

Program /obsah/: 

- Imidž a úspech v každodennom živote 

- Základné komunikačné a facilitačné zručnosti, ako predpoklad pre úspech vo voľbách 

- Strategické plánovanie: 

 - Stratégie umožňovania /budovanie sietí, spolupráca a tvorivosť/ 

 - Niekoľko tipov pre volebnú stratégiu 

- Priority a adresnosť volebného programu 

- Volebná kampaň /príprava, priebeh a vyhodnotenie/ 
 

 

Dátum konania: 18. september 2018 

Začiatok: 9:00 hod (prezentácia: 8:30 hod) 

 

Miesto konania: Učebňa RVC  

(budova MsÚ, 6. poschodie, č.d. 616) 

V prípade záujmu /a dostatočného počtu účastníkov/ 

zorganizujeme kurz samostatne pre mesto, obec alebo viacero 

obcí  na spoločne dohodnutom mieste.  

Dĺžka seminára: 8 vyučovacích hodín 

  

Uzávierka prihlášok: 10. september 2018 

Lektor: PhDr. Dušan GALLO 

 

Cena:   člen RVC  25,00€/účastník 

  nečlen RVC  40,00€/účastník 

V cene je zahrnuté: lektori, študijný a pracovný materiál, 

občerstvenie. 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 
 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002      BIC kód banky: KOMASK2X 
 

VS: 18092018  ŠS: IČO organizácie do 10. septembra 2018 
 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť 

faktúry. 
 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciame. 

 

 
 

 

             PhDr. Dušan Gallo 

           riaditeľ ZORVC MARTIN 

NÁVRATKA – PRÍPRAVA NA ÚSPECH V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH, 18. september 2018, Martin 

Mesto/obec ........................................................................... IČO ............................................ DIČ .................................................. 

Meno a priezvisko účastníka  

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

Člen RVC:  áno  nie 

E-mail: .......................................................................................................  Telefón: ................................................................................. 

V ............................................................................  Dňa ...................................... Podpis .......................................................................... 

Záväznú prihlášku môžete poslať najneskôr do 10.9.2018 na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58, 043/43 036 10 alebo priamo na 

www.rvcmartin.sk,  

prípadne poštou: ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin    
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