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Program študijnej cesty  

pre mladých expertov miestnej samosprávy Srbskej republiky, v rámci projektu 
miestnej neziskovej organizácie CESID, ktorá je plánovaná na 21. až 24. novembra 2006  

program pripravilo Centrum rozvoja samospráv, Bratislava – Ľuba Vávrová 
(Laurinská 2, 811 01 Bratislava, tel: *421 2 54645821, fax: *421 2 54645822, cell: 
*421 905 923 612, e/mail:vavrova@crs.sk www.crs.sk 

 

Táto aktivita v projekte CESID (project je financovaný EBRD) je zameraná n získanie 
kvalitných vedomostí a informácií zameraných na úlohy a postavenie prednostu 
mestského úradu, získanie podkladov na skúmanie postupov a riešení spojených s cieľmi 
projektu CESID a zisteniami z prieskumu uskutočneného v Srbsku. – zameranie na 
ekonomický rozvoj, vzdelávanie v samospráve, spoluprácu regionálnych a miestnych 
samospráv ako aj možnosti medzinárodnej spolupráce.  
 
Prvý deň 
November 21, utorok 
 
Doobedňajší program  
 
8.00 cesta do Turčianskych Teplíc:  základné informácie o študijnej ceste, meste a 
programme Ľuba Vávrová. 
 
10.00 Turčianske Teplice www.turciansketeplice.sk (hlavne časti: o meste a samosprava) 
Prednáška a diskusia – základné informácie o miestnej samospráve, decentralizácii 
kompetencií na Slovensku – primátor mesta Ing. Jozef Turčány, vice prezident ZMOS. 
www.zmos.sk  Cieľom je získať vedomosti o štruktúre miestnej samosprávy, aktuálne 
problémy decentralizácie, financovanie a dopad na miestny ekonomický rozvoj, možnosti/ 
potreba verejno súkromných partnerstiev a účasti občanov na veciach verejných. 
 
Obed si zabezpečuje skupina sama 
 
Poobedňajší program:  13. 00 Stretnutie s pani Ing. Evou Mališovou, prednostkou mesta 
Turčianske Teplice, vedúcou kontrolnej komisie APÚMS, skúsenosti z finančného 
manažmentu.  Cieľom je získať informácie o práci prednostu, APÚMS, úlohách a ich 
význame pre prácu samosprávy. Spoločný obecný úrad a jeho úlohy. Nové úlohy 
prednostu, okrem iného vo vzťahu k ekonomickému rozvoju. Účastníci budú sprevádzaní 
Ľ. Vávrovou, CRS. 
  
V popoludňajších hodinách cesta späť do Bratislavy (cca 2 hod):  Skupinové 
vyhodnotenie dňa, diskusia a sumarizácia získaných poznatkov.  
 
Večer:   voľný program 
 
Ubytovanie: Bratislava  

http://www.crs.sk/
http://www.turciansketeplice.sk/
http://www.zmos.sk/
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Formy vzdelávacích aktivít: prednáška 25% diskusia  a prehliadka 50% skupinové 
vyhodnotenie 25%  
 
 
Druhý deň 
November 22, streda  
 
Doobedňajší program  odchod z Bratislavy 8.00. Začiatok rokovania v Trnave 9.00. 
Prehliadka mesta a prezentácia hlavných aktivít zameraných na ekonomický rozvoj. 
Cieľom je vidieť a prediskutovať základné kroky uskutočnené samosprávou na 
naštartovanie procesu ekonomického rozvoja. Prednáška a diskusia o ekonomickom 
rozvoji, tvorbe strategického plánu, spolupráci s podnikateľmi ako partnermi – dopad na 
aktuálne aktivity – získavanie investorov -  PSG Peugeot. Nové úlohy prednostu, okrem 
iného vo vzťahu k ekonomickému rozvoju. Vplyv vzdelávania na výkon samosprávy. Ing. 
Hana Dienerová, prednostka. 
Mesto Trnava www.trnava.sk (pozrieť časti: mesto a samospráva).   
 
Obed si zabezpečuje skupina sama 
 
Poobedňajší program:  13.00 cesta späť do Bratislavy. 14.00 návšteva mestskej časti 
Podunajské Biskupice, prezentácia a diskusia zameraná na činnosť APÚMS – Dr. Andrej 
Bubeník, president APÚMS. www.apums.sk.  Cieľom tejto activity je získať všetky 
informácie potrebné na pochopenie úlohy prednostu a jeho povinnosti vzhľadom na výkon 
samosprávy, význam APÚMS, význam spolupráce s neziskovými organizáciami ako je 
CRS. Nové úlohy prednostu, okrem iného vo vzťahu k ekonomickému rozvoju.  
Účastníci budú sprevádzaní Ľ. Vávrovou, CRS. 
  
Skupinové vyhodnotenie dňa, diskusia a sumarizácia získaných poznatkov.  
 
Večer:   voľný program 
 
Ubytovanie: Bratislava  
Formy vzdelávacích aktivít: prednáška 30% Interaktívne učenie 40% prehliadka 40% 
diskusia 30% 
 

 
Tretí deň 
November 23, štvrtok 
 
Doobedňajší program  8.00 – odchod do Nitry www.nitra.sk (pozri: mestsky urad). 9.30 
Návšteva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – JUDr. Eva Gyurovszka Oddelenie 
prípravy a riadenia projektov, grantových schém. Cieľom je získať informácie o 
spolupráci NSK s obcami a občianskymi združeniami pri príprave projektov zameraných 
na ekonomický rozvoj. Oboznámenie sa s fungovaním a aktuálnymi úlohami NSK. 
 
Obed si zabezpečuje skupina sama 
 

http://www.trnava.sk/
http://www.apums.sk/
http://www.nitra.sk/
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Poobedňajší program:  13.30 Prednáška a diskusia s Ing. Evou Balážovou o východiskách 
ekonomického rozvoja, tvorbe a význame Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako 
podmienke pre získanie zdrojov z EÚ fondov. Spolupráca vysokej školy a samospráv pri 
regionálnom rozvoji. Význam AKE www.ake.sk.  
Účastníci budú sprevádzaní Ľ. Vávrovou, CRS. 
  
Skupinové vyhodnotenie dňa, diskusia a sumarizácia získaných poznatkov.  
 
Večer:   voľný program v Nitre 
 
Ubytovanie: Bratislava  
Formy vzdelávacích aktivít: prednáška 20% Interaktívne učenie 30% prehliadka 20% 
diskusia 30% 
 
 
Štvrtý deň 
November 24, piatok 
 
Doobedňajší program  
9.00 Úloha malých samospráv pri zabezpečovaní miestneho ekonomického rozvoja. 
Návšteva obce Miloslavov, stretnutie so starostom obce pánom Jaroslavom Feriančekom. 
Aktuálne úlohy obce, spolupráca obce a občianskych združení. Ochrana životného 
prostredia Podunajska. 
 
Obed si zabezpečuje skupina sama 
 
Poobedňajší program:  Sumarizácia získaných poznatkov, záverečná diskusia, príprava 
individuálnych akčných plánov 
 
Ubytovanie: Bratislava 
Formy vzdelávacích aktivít 15% prednáška s diskusiou, práca v malých skupinách, 
prezentácie akčných plánov 85%.  
 
Ukončenie študijnej cesty a odchod:  
www.slovakia.org 

 

http://www.ake.sk/
http://www.slovakia.org/

