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Vážený pán viceprimátor,
Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv (APÚMS) a Centrum
rozvoja samospráv (CRS) pripravujú spolu s partnerskou organizáciou ICMA –
International City/County Management Association so sídlom vo Washingtone v dňoch
17. apríla v čase od 9.00 do 17.00 a 18. apríla v čase od 9.00 do 12.00 rokovanie
pracovnej komisie ICMA pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave. Obraciam sa na
Vás s prosbou, či by magistrát nemohol sponzorsky poskytnúť na rokovanie priestory –
miestnosť zhruba pre 20 ľudí. ICMA je organizácia, ktorá v rokoch 1996 až 1999 viedla
asi najväčší a najúspešnejší projekt zameraný na vzdelávanie a rozvoj inštitúcií
samosprávy na Slovensku. Projekt bol financovaný z prostriedkov USAID.
Pokračovaním aktivít a kontaktov je aj vznik CRS a naša snaha o udržanie existujúceho
partnerstva, prístupu k know how pre samosprávy a sprostredkovanie vzájomných
kontaktov predstaviteľov miestnej samosprávy USA, Slovenska, ale aj ďalších krajín
sveta, ktoré sú tak ako APÚMS členmi ICMA. CRS už štvrtý rok spoluorganizuje
výmenný program pre manažérov miest a využíva ochotu našich partnerov účastniť sa
našich vzdelávacích projektov. Jedným z nich bol aj projekt Vytváranie kontaktov pre
ekonomický rozvoj, ktorého sa pred dvomi rokmi zúčastnili aj zástupcovia magistrátu.
Na rokovanie pracovnej skupiny priamo nadväzuje aj študijná cesta približne 17
členov ICMA, ktorá sa dňa 19. apríla začne na Slovensku a následne bude pokračovať
v Čechách a Maďarsku.
Dovoľte, aby sme Vás zároveň pozvali na pracovný obed s členmi pracovnej
komisie v sobotu 17. apríla alebo s členmi študijnej skupiny v pondelok 19. apríla
o 14.00 v hoteli Vetvár v Podunajských Biskupiciach, prípadne na spoločnú večeru
pravdepodobne aj s účasťou pána veľvyslanca Ronalda Weisera (miesto a čas
upresníme).
V prílohe posielam zoznam členov pracovnej skupiny, ktorý vytvára obraz o zábere jej
činnosti ako aj stručnú informáciu o aktivitách CRS.
Dr. Andrej Bubeník
Prezident APÚMS

PhDr. Ľuba Vávrová, CSc.
Výkonná riaditeľka CRS

Kontaktné telefónne čísla, na ktoré sa môžete obracať s prípadnými otázkami:
Kancelária CRS: tel 02-5464 5821, mobil 0905 923 612, fax 02-5464 5822
e-mail: vavrova@crs.sk www.crs.sk

1

