POZVÁNKA NA SEMINÁR
KONTROLNÁ
ČINNOSŤ OBČANOV

sobota 6. 4. 2019 | Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec
Aké sú možnosti zapojenia občanov do rozhodovaní v obci? Ako sa môžu aktívne podieľať na správe vecí
verejných? Ako efektívne komunikovať a argumentovať vo vzťahu občan – zástupca verejnej správy?
Ako získavať informácie, ktoré pomôžu pri prepojení záujmov občanov a samospráv?

Časový harmonogram:
9.15 - 9:30 Informácia o realizácii projektu
Zuzana Žideková, Zuzana Bieliková
Informácie o projekte - obsah, lektori,
časový harmonogram

9.30 - 11.30 Dôveruj, ale preveruj
Ján Marosz
- spoluzodpovednosť občana a volených
zástupcov za účinné uplatňovanie moci
- transparentná kontrola politikov
a jej atribúty

11.30 - 12.30 Obed

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
4. 4. 2019
Prihlasovanie: Zuzana Dobešová
e-mail: apz.projekty@gtsmail.sk
tel.: 0903 534 894

12.30 – 14:00 O Dávidoch, Goliášoch
a nádeji vo veciach verejných
Peter Ničík

14:15 - 16:15 Nemáme patent na rozum,
čo však máme, je chuť posunúť veci vpred
Vladimír Randa

16:15 – 16:45 Diskusia, konzultácie
a záver

LEKTORI
Ján Marosz
Stál pri zrode obľúbeného žilinského centra voľného času Žirafa. Spolu s inými odvážnymi
aktivistami založil a pôsobí v Občianskom združení Proti korupcii. V roku 2016 sa stal
poslancom NR SR za hnutie OĽaNO. Od roku 2017 zastupuje v Žilinskom samosprávnom
kraji volebný obvod Žilina. Je členom ústavnoprávneho výboru a osobitného kontrolného
výboru na kontrolu SIS. Taktiež je zástupcom slovenskej delegácie v Parlamentnom
zhromaždení Rady Európy. Spolu s manželkou Dianou vychováva 3 deti a ako rodina
sa venuje kultúrnej činnosti, a tiež zmierňovaniu etnického napätia v spoločnosti.

Peter Ničík
Ako občiansky aktivista sa podieľal na práci (verejné zhromaždenia, protesty, petície,
podania, tlačové besedy, sviečková manifestácia, ďalšie podujatia…) a vízii občianskeho
združenia Za krajšiu Žilinu, z ktorej sa už mnohé dobré veci v Žiline realizovali. Vďaka
aktivitám združenia sa podarilo posunúť Žilinu na kultúrnejšiu úroveň zbavenú najhrubších foriem arogancie, zneužívania moci, korupcie, porušovania zákona a likvidácie
zelene. Taktiež sa podieľal na zorganizovaní niekoľkých komunitných stretnutí, aby sa lepšie
poznali ľudia bývajúci v jednom panelákovom vchode.

Vladimír Randa
Organizátor športových a komunitných aktivít v Žiline. Dlhodobo sa venuje rozvoju
lesoparku Chrasť, propagácii cyklodopravy a je aktívnym členom tímu otvoreného
dokumentu PLÁNZA. V súčasnosti zastáva pozíciu zástupcu primátora mesta Žilina.

Benefitom seminára sú mentori
Zuzana Žideková a Zuzana Bieliková
ktorí budú účastníkov odborne sprevádzať v rámci vlastných
aktivít, iniciatív či plánov. Mentori účastníkom poskytnú
všetky potrebné informácie a pomôžu zdokonaliť zručnosti
pre ďalšie aktivity v komunite.

