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oPERAťNÝ PRoGRAM
ĽUDSKÉ zDRoJE

Vyhlásenie o paftnefstve
Portnerstvo je vzťoh medzi prĺjímoteľomfĺnončnéhopríspevku z operočnéhoprogromu
Ľudské zdroje o subjekŤov verejnej spróvy, ktorému je poskytovoné vzdelÓvonie.
,,Tento projekt sa reolizuje vdbka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu
regionálneho rozvoja v rómci operačného programu Ľudské zdroje,,
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Prijímoteľreolĺzuje prosŤrednícÍvom zmluvy oNFP projekt
,,Poneurópsko okodémĺopre
efektívnu o dobrÚ verejnÚ spróvu,,.

2' Portner je subjeki verejnej spróvy, ktoý prostredníctvom svojich
zomesŤnoncov porticipuje
no jednotlĺvých moduloch vzdelóvonio, ktoré sÚ v prílohe tohto
vyhlosenio.
3' Portner si mÔŽe zvoliť jeden olebo vioceré moduly vzdelóvonio svojich zomestnoncov
v rómci projektu ,'Poneurópsko okodémĺo pre efektívnu
o dobrÚ verejnÚ spróvu,,.

4' Prĺjímotel'zobezpečí vzdelóvonie zomestnoncov portnero počos trvonio projektu
vo
zvolenom module, resp. Vo všetkých zvolených moduloch vzdelóvonio bezplotne.

Zo orĺĺímoteľo:

Nózov orgonizócĺe: Poneurópsko vysokó školo n.o.

Pwrrľó.li!a ľ1ĺokĺĺkoh ĺo.

Toĺnášlkova 20
821 Ú2 Bratldave
lČo: go 0l7 12g

Tilul, meno o prĺezvĺsko štotutÓrneho zÓstupcu: RNDr. Michol Mutňo

V Brotislove
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PANEuRóPsKA vYsoKÁ ŠKoLA

Ponuko modulov vzdetóvonio:

l.)

vrRuľÁ spRÁvĺ A ocHRANn osogľÝcľ ÚoR.lov

spróvy

s

(GDPR)

Cielbm modulu vzdelÓvonio (vzdelóvocĺeho kuzu) je osvojiť si zóklodné princípy
ochrony osobných Údojov v rozsohu ich vyuŽívonio pre oblosť verejnej
sprovy. Modul
vychodzo z koncepcie vymedzenio o poznonio legislotívneho rómco
fungovonio verejnej

okcentom no európske štondordy o systém óchrony ľudských próv.
Modul prezentuje zÓklodné európske východiskó ochrony osobných
Údojov o ich
priemet do vnÚtroštotneho prÓvneho poriodku Slovenskejrepubliky.
VychÓdzo zo zoklodných
princípov o poŽiodoviek no ochronu osobných Údojov
so zomeroním so no oblosť o no Účely
vyuŽívonĺo osobných Údojov v oblosti verejnej sprovy. Zomeriovo
so no onolýzu osobných
Údojov, ktoré sÚ v sÚvislosii s činnosťou verejnej spróvy získovoné,
vyŽodovoné, sprocÚvoné
o no rozmonitosť Účelov, pre ktoré sÚ z hľodĺsko činnosti o spróvnych postupov
potrebné'
Jeho zmyslom je poznoť o osvojiť sĺ providlo o princpy proce o ochrony
osobných Údojov (v
podobe zókonných zósod sprocÚvonio osobných Údojov), zókonnosť
ich
vyuŽívonio, uchovÓvonio o prípodne sprostredkovonio, poŽĺodovky zĺskovonio,
ĺch ochrony
(mechonĺzmy vnÚtornejbezpečnostio bezpečnostĺsmerom
novonok) oko ojzÓklodné prÓvo,
kĺorédotknuté osoby v sÚvislostis nimĺmojÚ (provo no Úprovu, doplnenie,
vymozonie o pod.).
Rozsoh: spolu 4 hodinyv I bloku

2.)

EURóPSKA ocHRANA ľUDsKÝcH PRÁV A MoNlToRlNG NA PRAcoVlsKU
Modul vzdelovonio so venuje konceptu európskej o medzinórodnej ochrony ľudských
prov, jej východiskovým promeňom o systému ochrony týchto próv.
V kontom kontexte so
zomeroním no doŤknuté prÓvo so venuje moŽnostĺom elekŤronického monitoringu
no
procovisku v rÔznych formÓch o podoboch. VychÓdzo z nodnórodného
rómco o Ústovného
kontextu próvo no sÚkromie, moŽnostíjeho obmedzenio o zósohov do tohto prÓvo
činnosťou
štotnych orgónov' V kombinócii s procovnopróvnou legisĺoiívou o poŽiodovkomi no
riodny
výkon prÓc vo verejnom sektore mó zo Účel oboznomiť uchodzočov s moŽnosťomi, prĺncípmi
o providlomi monitorovonĺo výkonu prÓc, osobnosti o jej prejovov v rómci verejnej
sprÓvy.
Venuje so moŽnostĺom ochrony, ktoré zomestnonci mojÚ v zmysle próvneho stovu
de lege
loto k dispozícii no Úrovni prÓvneho systému, oko oj moŽnostiom ochrony zomestnóvotelbv
v prípodoch hroničných zósohov do próvo no sÚkromĺe o osobnostných prov jednotlivcov.
Rozsoh: spolu 4 hodinyv I bloku

3.)

stoBoDNÝ PRíSTUP K lNFoRMÁctÁM
Cĺelbm modulu vzdelÓvonio je oboznÓmiť uchódzočov so zoklodným legislotívnym
rómcom fungovonio verejnejsprÓvy s osobitným dôrozom no zóklodne principy o postovenie
v rómci prÓvneho systému rÚ' Noovazne no to je jeho cieľom oboznÓmiť uchÓdzočov
s providlomi o podmienkomi, s postupmi poskytovonĺo informÓcií no
zóklode dostupnej
legislotívy. lde o oblosť význomne modĺfikovonÚ poŽiodovkomi ochrony osobných Údojov,
ktoré so v kontexte európskych noriem uplotňujÚ oj v podmienkoch Slovenskej republiky.
Modul prezeniuje zóklodné providló o prĺncpy poskytovonio informÓciĹ ich rozsoh
o proktické uploŤnenĺe v postupoch verejnej spróvy. okrem iného so zomerĺovo so no toké
kolegórie informÓcĺí - Údojov, ktoré poskytovoné byť nemÔŽu olebo s konkrétnymi
obmedzeniomĺ. okrem teoreÍických východísk modul prezentuje procedurólne ospekty
poskytovonio informócĺí no zÓklode Žiodosli od fyzických o prÓvnĺckých osÔb.
Rozsoh: spolu 4 hodinyv I bloku
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ocHRANA PRED PoDvooruÝml KoNAN|AM| V KoNTExre ČlruľĺosrlVEREJNEJ srnÁvv
Cielbm modulu vzdelÓvonio je osvojiť si onolytické, prÓvne o prevenŤívne myslenĺe,
ntifĺkócĺu rizikových foktorov, oko oj moŽných podvodných kononí no Úrovni orgónov
ejnejsprovy o schopnosť vhodne reogovoť v prípode stretu s nimĺ.
V rómci modulu so posluchÓči mojÚ moŽnosť oboznomĺf s typickými formomi
Jvodných kononí o s nimi sÚvisiocich proŤipróvnych kononí, ktoré mÔŽu byť no Úrovni
rosŤi orgónov verejnej spróvy v rÔznej miere frekventovoné. MojÚ moŽnosť poznovoť
lvnoprÓvne o ľudsko-prÓvne piliere, ktoré podvodné kononio vo vzťohu k orgonom
-'jnej spróvy norÚšojÚ o oboznÓmiť so s teoretickými próvnymi východiskomĺ (s próvnou
ovou) ktoré poskyŤujÚ zóruky ochrony pred nĺmi. Prezentovoné sÚ typicke spÔsoby
;honio podvodných kononí, typické siiuÓcie o moŽnosti ich riešenio, oro o1 oznomovonio
ásledne preukozovonio v rómci relevontných prÓvnych kononí. V tomio kontexte je
lkózoné no provne o nodnÓrodné sÚvislosti bojo s podvodnými kononiomĺ
štĺtucionÓlne zobezpečenie, ktoré Slovenskó republiko no 1ĺeto oeuly vylvoro.
soh:4 hodiny I bloku.

KoMUNIKÁclln MoŽNosTl lcH RIEšEN|A
Cĺelbm tohto modulu je rozvíjoťodekvotne sociólne

KoNFL|KTY V

o komunikočné zručnosti
'ebné pre dobré interpersonólne vzťohy no procovisku,
noučiťso efektívne riešiťprocovné
llikly. Uchodzočom mó poskytnÚť orientociu v problemotike interpersonólnych konflikÍov
ldisko ich vzniku, priebehu o moŽností riešenio'
VzdelÓvonie je zomeroné no druhy konfliktov v koŽdodennom procovnom iosobnom
ľe, ich preŽívonĺe,oj no to, oko konflikty preŽité v mĺnulosti pôsobĺo no sprÓvonie so
'vých konfliktných sĺluócioch. Moduly vzdelóvonĺo sÚ venovoné oj tomu, v okých fÓzoch
e prebiehoť preŽívonĺe konfliktu o oko so jednotlivec v priebehu svojho Životo učízvlódoť
likty. V ponuke je tĺeŽ odborný pohlbd no trĺedenie moŽností riešenio konflĺktov vzhlbdom
rngoŽovonie so Účostníkov konfliktu olebo zopojenie nezovislej tretej strony. Význomné
;to v obsohu vzdelovonĺo mÓ témo o Úlohe komunikÓcie pri riešeníkonfliktu. V prĺebehu
l sÚ Účostnícĺvzdelovonĺo vedení k hlbdonĺu odpovedí no oŤÓzku, či mÔŽe konflĺkt
esť niečo pozitívne. Formou zoŽitkového učenio nodobudnÚ ÚčostnícĺskÚsenosť
llizociou konkrétnych oktivíŤ zomeroných no rozvíjonie sociólnych zručnostív tréningu
nio konfliktov.
oh: spolu 8 hodín v 2 blokoch.
mÉolÁA KoMUNlKÁcle vrRrJNEJ SPRÁVY s NlMl
Cielbm tohŤo modulu vzdelÓvonio je noučiťzomestnoncov verejnej sprÓvy fungujÚcej,
lovonej komunikócii s občonom.
Obsohom modulu vzdelÓvonio je hlbdonĺe vhodných smerov riešenio otÓzok: oko mó
ino ĺnštitÚcio komunĺkovoť s medĺólnym prostredím? Prečo je dôleŽĺto komunĺkócio
ejnosťou? Čoje to prooktívno komunĺkÓcío? Ako postupovoť v pri krízových udolostĺoch?
ie oprÓvnený komunikovoť zo inštitÚciu? Mnohé inštĺtÚcĺeuŽ mojÚ no komunĺkÓcĺu s
inosťou vytvorené systemotizovoné miesto (styk s verejnosťou, s médiomi, tločové
:lenie, osobo zodpovednÓ zo komunikóciu s médĺomi), pričom jednou z Ú|oh tohto
:lenio o povereného procovníko by molo byť vylvoriť komunikočný monuól pre
nizócĺu oko smerom do vnÚÍro, tok ojnovonok
oh:3hodinyvl bloku

ó1
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7.)

VYTVoRTE sl VtAsTNÉmÉolÁ: WEB NoVINY,
soclÁLNE slETE

Cĺeľom tohto modulu vzdelóvonio je noučiťzomestnoncov
verejnej spróvy fungujÚcej,
kultivovonej komunikócíi s občonom o
rovnoko tok vo vlostnom internom prostredí. Je Ío
prirodzene oj otózko sprostredkÚvonio
informÓcií občonom prostredníctvom komunikočných
konÓlov, okýmimÔŽu byť vlostné médio.
Vlostné komunikočnémoŽnosti prezentÓcĺe inštitÚcie
verejnej sprovy smerujÚ
k vytvÓroniu tokého obsohu, ktoý
čo nojlepšie odprezentuje inštitÚciu v ojiocrr verejnostĺ
o umoŽní vytvoriť spróvny komunikočný konol.
Nočo slÚŽi web, oko vyuŽiť socĺolne siete?
oplotí so ešŤednes vyuŽívoťpopierové médium? Bude
moť Íelevízne vysielon ie význom,
olebo vyuŽiť youtube?
Rozsoh: 3 hodinyv I btoku

8')

KoMuNlKAčruÉznuČruosTtzAMEsTNANcoV Vo VEREJNEJ
SPRÁVE V sTYKu s MÉDlAMl
Cielbm tohŤo modulu vzdelovonĺo je noučiťzomesÍnoncov
verejnej spróvy fungujÚcej,
kulŤivovonej komunikócii s občonom.
Špecĺfikokomunikocĺe verejnejsprovy s mediólnym prostredím,
zÓkonné moŽnosti, styk
s médiomĺ.prÓvo o povĺnnosti novinórov o
inštĺŤÚcií.Mnohé inštitÚcie mojÚ no komunikócĺu
s
verejnosťou vytvorené systemotizovoné miesto (sÍyk
s mediomi, tločovéoddelenie. osobo
zodpovednÓ zo komunikÓciu s médiomi), príčomjednou
z Úloh tohÍo oddelenĺo/človeko by
molo byť vytvoriť komunikočný monuol pre orgonĺzocĺuoko
smerom do vnÚtro, Ťok oj
novonok' Kto mÔŽe o smie hovoriť zo inštitÚciu, oko postupovoť,
keď niekoho z ÍnštĺtÚcie
oslovio médio o nie je Ío osobo poverenó kontoktovoť so
s médiomi.
Rozsoh: 3 hodinyv I bloku
9.) ČtoVEK PRED KAMERoU
Cielbm Ťohto modulu vzdelÓvonio je noučiťzomesÍnoncov verejnej
spróvy fungujÚcej,
kulŤĺvovonej komunikÓciĺ s občonom.
Vzdelóvocí modul so bude venovoť príprove o reolizócii predkomerového
výstupu do
médiíodtoho, oko so uproviť, postoviť pred komeru o okým spÔsobom
reogovoť
no oŤozky,
prípodne oznomovoť ínformÓcie. Kurz bude spojený
ojs pioktickým nocvĺtáň-pred komerou
v TV
štÚdĺu.

Rozsoh: 3 hodlnyv I bloku

lo.)APtlKoVANÁ lNFoRMATIKA A VEREJruÁ spnÁvn
Ciel'modulu vzdelÓvonio je osvojenie si poznoikov oplikovonej ĺnformoŤiky prospech
v
verejnej spróvy, v jej postupoch o v podmienkoch e-governmentu.
Obsoh oredmetu:
- koncelórske bolíky pre editovonie o sprocovonie
- sprocovonie elektronickej pošty o jejorchivÓcio Údojov (MS office o pod.)
- prĺncípyĺnternetových o mobilných oplikocií
- vyuŽívonie o prezenÍócio pomocou internetu informočných technológií
- vyuŽívonie informočných o komunikočných Íechnológiíon-line vo verejnejspróve
- prezentocio spojenó s orgonizočnýmizmenomi o nou'7mizručnosťomi s cielbm zlepšĺť

-

sluŽby verejnejsprÓvy
bezpečnosťinŤernetu. sprocovonio on-line Údojov o

informotiko - smery, trendy o vízie informotiky
Rozsoh: 4 hodinyv I bloku

bezpečnó infrošŤruktÚro
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