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Oznam č. 7
o aktivitách ZO RVC MARTIN v čase „Korona krízy“
(október 2020)
Vážení predstavitelia miestnych samospráv (vážení klienti ZORVC MARTIN),
súčasná kríza, po prechodnom zlepšení (jún – september), stále pokračuje a prináša opäť
samosprávam, ale aj nám všetkým množstvo problémov, ktoré musíme zvládať a spoločne riešiť. Budeme
sa naďalej snažiť, aby sme pomohli náročnú situáciu zvládať aj pravidelným vzdelávacím a informačným
servisom v rámci svojich možností a súčasných podmienok:
1) Jednodňové semináre
Počínajúc seminárom naplánovaným na 15. október 2020 (Právny vzťah obcí a škôl – JUDr. Jozef
Tekeli) až do odvolania pristupujeme opäť k realizácii ON LINE seminárov (webinárov)
Na naplánované podujatia sa v prípade záujmu naďalej prihlasujte a my Vás budeme priebežne
informovať. Podľa aktuálnej situácie prichádza zatiaľ do úvahy:
- realizácia podujatia formou ONLINE,
- presun na iný termín,
- zrušenie.
2) Profesijne skupiny v hoteli Permon
Veríme, že sa do konca roka dostaneme ešte aj k realizácii podujatí pre profesijné skupiny
naplánované v hoteli Permon. Preto udržujeme neustály kontakt s prihlásenými účastníkmi a hotelom
Permon. Jedná sa o nasledovné profesijné skupiny:
-

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy. Pôvodný
termín 5. – 7. október 2020 presúvame na termín 9. - 11. november 2020.
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR. Pôvodný termín dvoch dvojdňových
seminárov 19. – 22. október 2020 presúvame na jeden trojdňový v termíne 23. – 25. november
2020

Hotel Permon nám vychádza v ústrety a máme spoločne pripravené aj určité alternatívy, ktoré by umožnili
realizovať podujatia aj za dodržania súčasných prísnych opatrení. Je však možné o tom uvažovať iba pri
trojdňových podujatiach, preto sme aj u matrikárov pristúpili k trojdňovému podujatiu. O pripravovaných
postupoch budeme prihlásených účastníkov pribežne informovať. Zároveň máme ešte pripravený aj
náhradný termín. Podujatia však, podobne ako v 1. polroku 2020, prekladáme maximálne 3-krát a potom
ich už definitívne zrušíme a vrátime zaplatené poplatky.
-

Mimoriadne sme do Permonu, na základe požiadaviek a súčasnej situácii pri nakladaní
s komunálnym odpadom, zaradili v termíne 9. – 11. november 2020 aj tému: „Aktuálna situácia
odpadového hospodárstva v podmienkach miest a obcí“ pre primátorov, starostov
a pracovníkov miest a obcí a zriadených organizácií, ktorí majú v náplni práce nakladanie
s odpadom.

Prosíme Vás, na podujatia sa prihlasujte len elektronicky, emailom na adresu rvc@rvcmartin.sk alebo
cez webovú stránku www.rvcmartin.sk. Je dôležité uviesť správnu emailovú adresu, ktorú používate
a na ktorú Vás v prípade potreby budeme kontaktovať.
Urobíme spoločnými silami všetko pre to, aby sme toto náročné obdobie zvládli a veríme, že
sa budeme môcť opäť čoskoro osobne stretnúť na naplánovaných podujatiach.
Pracovníci ZO RVC MARTIN

