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V Bratislave 27.9.2004 
 
 
Informácia o našich skúsenostiach a expertíze. 
 
Centrum rozvoja samospráv (CRS) bolo založené v máji 1999 ako nezisková 
organizácia nadväzujúca na prácu Centra asistencie pre miestne samosprávy 
(LSGAC) ako nezávislé a nepolitické občianske združenie.  
S iniciatívou založenia CRS prišla časť zamestnancov Centra asistencie pre 
miestne samosprávy, spolupracovníci a partnerské organizácie – profesné 
asociácie miestnej samosprávy. Títo prejavili ochotu poskytnúť finančnú a/alebo 
nefinančnú podporu CRS na pokračovanie budovania jeho kapacity na udržanie a 
rozvoj tréningových a rozvojových aktivít pre miestne samosprávy.  
 
Hlavnými cieľmi CRS sú: 
 
 Podpora a rozvoj profesných asociácií a pracovníkov miestnych samospráv 

cez podporné projekty týchto inštitúcií a vzdelávanie ich členov a 
pracovníkov. 

 Podpora a rozvoj projektov vzájomnej spolupráce profesných asociácií 
odborníkov miestnych samospráv na Slovensku a v zahraničí. Vzájomná 
výmena ich skúseností a poznatkov.  

 Medzinárodná spolupráca a networking pre profesné asociácie odborníkov 
miestnych samospráv na Slovensku a v zahraničí. Prezentácia úspechov 
miestnej samosprávy SR navonok. 

 Plné využitie a rozvoj systému vzdelávacích projektov miestnych a 
regionálnych samospráv vytvoreného Centrom asistencie pre miestne 
samosprávy, čo by malo v budúcnosti vyústiť do uceleného univerzitného 
vzdelávacieho programu verejnej správy. 

 
Najvýznamnejšie projekty CRS prezentujúce oblasti expertízy: 
 
Príprava a obsahová náplň konferencií pre profesné asociácie odborníkov 
miestnych samospráv na Slovensku. 
 
Príklady 
 
 Účasť na príprave a priebehu regionálnej konferencie Asociácie 

komunálnych ekonómov Slovenskej republiky na tému „Úloha asociácií 
komunálnych ekonómov pri posilňovaní miestnej demokratickej 
samosprávy“, s účastníkmi z pätnástich krajín strednej a východnej Európy. 
Podporovaná FDI a LGI/OSF Budapešť. 

 Spolupráca na  prípravy konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej 
samosprávy SR (APÚMS) na tému „Samospráva 2000“, zameranej na 
ekonomický rozvoj a nasledujúcich konferencií v rokoch 2001 až 2004. 
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Zabezpečovanie, príprava a realizácia študijných ciest 
 
Príklady 
 
 Vedenie študijnej cesty a tréningu trénerov pre skupinu predstaviteľov 

verejnej správy z Kazachstanu a Kirgistanu zameranej na verejnú správu 
a systém miestnej samosprávy na Slovensku a na fungovanie vzdelávacích 
inštitúcií a tréningových programov na Slovensku. Sponzorované 
ICMA/USAID Washington.  

 
 Koordinovanie dvojtýždňovej študijnej cesty pre skupinu predstaviteľov 

regionálnej vlády z Moldavska, zameranej na reformu verejnej správy, 
slovenský systém samosprávy a profesné samosprávne asociácie, ich úlohy 
a zodpovednosti. Sponzorovaná NOS-OSF (Projekt East-East) a CRS. 

 
 Zabezpečenie týždňovej študijnej cesty pre skupinu predstaviteľov miestnej 

a regionálnej vlády z Rumunska zameranej na reformu verejnej správy, 
slovenský systém samosprávy a profesné samosprávne asociácie, ich úlohy 
a zodpovednosti. Sponzorovaná RTI/USAID Romania.  

 
 Príprava a realizácia dvoch študijných ciest pre APÚMS do Francúzka 

a Veľkej Británie so zameraním na ekonomický rozvoj (2001, 2002) 
 
 
Výmena skúseností pre špecialistov z oblasti miestnej samosprávy 
 
Príklady 
 
 Koordinovanie Medzinárodnej výmeny manažérov miest spájajúcej 

manažérov v rovnakých pozíciách z USA a Slovenskej republiky, 
v spolupráci s ICMA Washington, Slovenskou asociáciou prednostov miest a 
obcí a Asociáciou komunálnych ekonómov Slovenskej republiky. 
Sponzorovaná CRS, samosprávnymi asociáciami a samosprávami. 

 
 Koordinácia spolupráca s partnerskými organizáciami z Českej republiky, 

Maďarska, Lotyšska, Moldavska, Čiernej Hory, Rakúska, Veľkej Británie. 
 
 Konzultácie v rámci študijnej cesty prednostov z USA, členov ICMA 

(Medzinárodnej asociácie manažérov miest) pre 9 slovenských miest 
v mesiaci apríl 2004. 
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Vzdelávacie projekty pre profesionálnych pracovníkov miestnej samosprávy 
SR i partnerských krajín 
 
Príklady 
 
 Implementácia projektu „Podpora a rozvoj profesných asociácií“ (PASAD), 

zameraného na vzdelávanie členov slovenských profesných samosprávnych 
asociácií a na ich vzťahy v rámci Slovenska aj v rámci regiónu strednej 
a východnej Európy. Sponzorovaný  LGI/OSF Budapešť, šiestimi 
zainteresovanými slovenskými asociáciami a zúčastnenými samosprávami. 

 
 Pokračovanie miestnej samosprávnej iniciatívy v Kazachstane vedením 

týždňového naväzujúceho projektu zameraného na modifikáciu tréningových 
manuálov, tréning trénerov a na konzultácie zamerané na budovanie a 
prípravu regionálnych tréningových centier.  

 
 Realizácia projektu prípravy  trénerov/ školiteľov a trénerov/ školiteľov 

v rozsahu dvoch týždňov v rámci projektu USAID/ICMA v Kazachstane. 
 
 Iniciovanie a realizácia projektu Budovanie kontaktov pre ekonomický rozvoj 

zameraný na prípravu tímov zúčastnených miest aktívne sa podieľať na 
koncepcii ekonomického rozvoja daného mesta – územia a jej rozbehnutia, 
odborné konzultácie so zameraním na akčné plány, s výstupnou publikáciou. 

 
 Ekonomický rozvoj s účasťou občanov, projekt zameraný na rozvoj 

vedomostí a zručností v oblasti ekonomického rozvoja v spolupráci s Iowa 
State University, USA.  Priame konzultácie pre zúčastnené mestá Senica, 
Lučenec a Piešťany pri implementácii ich miniprojektov. Súčasťou projektu 
bola aj študijná cesta. 

 
 Iniciovanie a realizácia projektu LOGIC zameraného na internú a externú 

komunikáciu a public relations miest s analýzou daného stavu, návrhom 
riešení a akčným plánom. Zúčastnené mestá Bánovce nad Bebravou, 
Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Piešťany, Prešov, Prievidza, 
Trenčín, Trnava, Zvolen, s výstupnou publikáciou. 

 
 USAID/ICMA. Koordinovanie malých projektov „Decentralizácia a sociálne 

otázky“ a „Decentralizácia a verejná doprava“ „ Medziobecná spolupráca“ na 
podporu diskusie a partnerstva v týchto pálčivých otázkach v procese 
reformy verejnej správy na Slovensku. Sponzorované KHF. 

 
 Pokračovanie v príprave trénerskych kapacít na Slovensku vedením 

trojfázového projektu Tréning trénerov pre Združenie hlavných kontrolórov. 
Sponzor DFID. 

 
 Príprava a manažovanie projektu Finančný manažment pre verejnú správu – 

dvojročné dištančné štúdium, prípravné práce na 7 manuáloch. 
Partner Asociácia komunálnych ekonómov. Sponzor WB, DFID, OSI. 
 

 Obsahové a organizačné zabezpečenie vzdelávacieho projektu v rámci 
projektu PHARE pre predsedov všetkých ôsmich samosprávnych krajov 
a  poslancov ich parlamentov. Obsah sa zameriaval na získanie vedomostí 
a zručností požadovaných na výkon aktívnej úlohy voleného predstaviteľa 
VÚC, najmä vedomosti o tvorbe stratégií, právnych predpisov, úlohách 
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a rolách regionálnych parlamentov, možnostiach využívania štrukturálnych 
fondov EÚ a technikách lobbovania 

 
 
Projekty  so zameraním na štátnu službu a parlament 
 
Príklady 
 
 
 Manažovanie kancelária a odborná spolupráca na projekte Podpora reformy 

verejnej správy (Support to Public Administration SPAR) Projekt je zameraný 
na podporu decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Zadávateľom 
projektu je vláda Veľkej Británie a Írska reprezentovaná ministerstvom pre 
medzinárodný rozvoj. Projekt DFID  Informácie o projekte sú dostupné 
na www.dfidspar.sk 

 
 Posilňovanie parlamentných procesov, projekt realizovaný v spolupráci 

s britským a škótskym parlamentom, financovaný DFID orientovaný na 
skvalitnenie fungovania parlamentu dovnútra aj navonok. 

 
 
Vzdelávacie projekty pre medzinárodnú skupinu konzultantov v oblasti štátnej 
služby a verejnej správy 
 
Príklady 
 
 
 Workshop pre odborníkov z oblasti verejnej správy z Kazachstanu, Litvy, 

Uzbekistanu, Gruzínska, Maďarska, Slovenka a Rumunska – Budovanie 
kapacít v oblasti poradenstva a konzultačných zručnosti na Slovensku 
a v iných krajinách strednej s východnej Európy. Projekt bol organizovaný 
NISPA cee a financovaný UNDP. 

 
Partneri a ich odborníci, s ktorými spolupracujeme 
 
Príklady 
 
Združenie miest a obcí Slovenska 
Únia miest a obcí Slovenska 
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy 
Asociácia komunálnych ekonómov 
Združenie hlavných kontrolórov 
Asociácia regionálnych vzdelávacích centier miestnej samosprávy  
Domáci i zahraniční profesionálni tréneri a konzultanti v  oblasti tréningu trénerov, 
mäkkých manažérskych zručností, finančného manažmentu, ekonomického 
rozvoja, regionálneho rozvoja, PR, EU a fondov EU 
 
 
 
PhDr. Ľuba Vávrová, CSc. 
Výkonná riaditeľka CRS 

http://www.dfidspar.sk/
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