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PONUKA PUBLIKÁCIE
IMIDŽ PREDSTAVITEĽA SAMOSPRÁVY 
�Spoločenské a protokolárne náležitos��

Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc.

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN sa v súčasnom období 
okrem pravidelnej vzdelávacej činnos�, poradenského a informačného servisu snaží 
intenzívnejšie venovať edičnej činnos� a aj takýmto spôsobom napĺňať svoje poslanie: 
„byť pružným a spoľahlivým konzultantom samosprávy“.

V našej edícii Vzdelávanie v samospráve sme postupne vydali publikácie profesora 
Miroslava Tumu „Manažérske kompetencie v miestne a regionálnej samospráve“, „Rozvoj 
ľudských zdrojov v samospráve“ a trilógiu ukončujeme publikáciou „Imidž predstaviteľa 
samosprávy (protokolárne a spoločenské náležitos�)“. Po predchádzajúcich pozi	vnych 
ohlasoch bude publikácia aj tentoraz súčasťou vzdelávacieho projektu akreditovaného 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Jej vydaním tak získavame nielen študijný 
materiál pre potreby kurzu, ale zároveň rozširujeme odbornú literatúru, po ktorej môžu 
okrem predstaviteľov samosprávy siahnuť aj študen� vysokých škôl.

Publikácia obsahuje dôležité poznatky a informácie rozdelené do nasledovných 
kapitol:

I. Osobnostný profil predstaviteľa samosprávy
II. Komunikácia v prostredí predstaviteľov samosprávy
III. Časový manažment
IV. Životný štýl predstaviteľa samosprávy
V. Spoločenské styky, e�keta a občianska diplomacia

Imidž (dobré meno, vzhľad, výzor, celkový dojem, renomé, predstava dačoho vo všeobecnos�...) je moderné a často v 
podmienkach samosprávy používané slovo. Bolo by  úplne zbytočné, aby sme sa snažili publikáciu nejakým spôsobom podsúvať, 
alebo vás presviedčať o jej opodstatnenos�. Naopak, myslíme si, že jej význam a prak�cké uplatnenie potvrdzuje každodenný 
život miestnych samospráv. Veríme, že sa pre vás stane úspešným sprievodcom a pomocníkom najmä v období pred a po 
voľbách do miestnej samosprávy.

Mal by si ju prečítať každý, kto v samospráve pôsobí. Veríme, že čitateľov opäť osloví a stane sa našim príspevkom k 
neustálemu skvalitňovaniu práce primátorov, starostov, poslancov zastupiteľs�ev, pracovníkov miest, obcí, škôl a iných 
organizácií. 

         PhDr. Dušan Gallo
               riaditeľ ZO RVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Záväzne si objednávame   ks publikácie „Imidž predstaviteľa samosprávy (Spoločenské a protokolárne náležitos�)“ 
od autora Prof. PhDr. Ing. Miroslava Tumu PhD. DrSc. za cenu 13,50 €/ks.

Obec/mesto/organizácia: 

Adresa:          Kontaktná osoba: 

IČO:       DIČ:       Číslo účtu: 

Telefón:        E-mail: 

Odber:  osobný         □
  poštou (súhlasíme s naúčtovaním poštovného a balného)  □
V      dňa
          
              Podpis


