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Študijná cesta ICMA do krajín východnej Európy v trvaní 10-dní je pripravovaná 
Oddelením pre medzinárodné programy, ICMA v spolupráci s jej afiliovanými členmi 
na Slovensku (Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy/CRS) a v 
Maďarsku (Partnership for Local Government Associations), a s českým Združením 
tajomníkov miest. 
 
Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy spolupracuje na príprave, 
realizácii a marketingu, návrhu miest, ktoré by sa do projektu zapojili.  
 
Následne  sa od vybrané mestá zaviazali  
 zabezpečiť svoju účasť na spoločnom rokovaní v Bratislave,  
 poskytnúť info o meste – profily miest v angličtine, príprava 

informácie/materiálu o problematike svojho mesta, ktorej sa chcú spolu 
s partnerom v pracovnej časti venovať (vzor zabezpečí v spolupráci s ICMA 
CRS 

 zabezpečiť dopravu dvoch/troch členov ICMA do a zo svojho mesta,  
 poskytnúť obed a občerstvenie 
 zabezpečiť kvalitného tlmočenia počas rokovania, - priložený)  

 
Termín 19. až 20. apríl 2004. 
 
CRS zabezpečuje 
 miestnu cestovnú agentúru, ktorá je zodpovedná za celú cestu potrase Praha, 

Bratislava, Budapešť a Viedeň – logistiku s tým spojenú, 
 koordináciu s APÚMS, ICMA a jednotlivými mestami 
 príprava podkladových materiálov, 
 jazyková korekcia materiálov miest 
 logistika počas trvania študijnej cesty na Slovensku 
 párovanie na základe spracovaných kritérií 

 
 
Termín a miesto konania 
Termín konania študijnej cesty  a pobytu na Slovensku  vrátane cesty je 18. až 21. 
apríl 2004. Študijná cesta oficiálne začne v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, 
v pondelok 19. apríla,  spoločným rokovaním v Bratislava a následne bude 
pokračovať v jednotlivých vybraných mestách. 
Študijná cesta pokračuje v Prahe, Česká republika a skončí v Budapešti, Maďarsko, 
27. apríla. Účastníci študijnej cesty budú mať možnosť v menších skupinách 
cestovať a vidieť menšie mestá v metropolitnej oblasti Bratislavy a Prahy 
 
Ciele študijnej cesty 
 
Študijná cesta poskytne členom ICMA možnosť:  
Dozvedieť sa o problematike, s ktorou sa potýkajú miestne samosprávy v súčasnosti, 
50 rokov po nastolení centralizovaných socialistických systémov vlády, v čase 
budovania miestnej samosprávy založenej na princípoch demokracie a citlivého 
vnímania potrieb občanov.  
Vypočuť si a pozorovať niektoré inovatívne riešenia a projekty, ktoré miestne 
samosprávy a miestna komunita vypracovala ako reakciu na potreby zabezpečenia 
miestnej demokracie, budovania efektívneho manažmentu, systému poskytovania 
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služieb občanom a potrebu zapájania občanov do procesu tvorby rozhodnutí na 
miestnej úrovni 
Podeliť sa so svojimi skúsenosťami a zručnosťami s partnermi zo zvolených 
samospráv s cieľom pomôcť pri analýze prioritných výziev a možností ako aj 
pri identifikovaní niektorých možných riešení. Považujeme to za výbornú príležitosť 
trochu sa „namočiť“ do oblasti medzinárodného poradenstva.  
Obohatiť sa o zážitky viažuce sa ku kultúre, histórii, pohostinnosti, kulinárskym 
špecialitám a krásam centrálnej Európy 
 
Študijná cesta poskytne členom APÚMS možnosť: 
 Dozvedieť sa o problematike, s ktorou sa potýkajú miestne samosprávy v USA 
 Oboznámiť sa so systémom práce prednostov v USA  
 Podeliť sa so svojimi skúsenosťami a výsledkami práce s partnermi z USA 
 Vypočuť si námety súvisiace s inovatívnymi riešeniami a projektami miest 

v USA 
 Obohatiť sa o zážitky a kontakty s partnermi z ICMA  
 Prezentovať aj históriu, pohostinnosť, kulinárske špeciality a krásy Slovenska  
  

 
Program bude obsahovať prehliadky dôležitých k vybranej téme sa viažucich 
miest – napr. čistička, bytová výstavba mesta, nevyužité priestory po 
likvidovanej firme... počas jednodňového výjazdu do miest, prezentácie/diskusie 
o systéme miestnej samosprávy a inovatívnych manažérskych postupoch vrámci  
'zadanej témy pre odbornú pomoc'.  
 
Vybrané mestá zapojené do projektu 
 
1. Vysoké Tatry spolu s Popradom, Kežmarkom a Levočou 
2. BB spolu so Zvolenom a Detvou 
3. Bratislava – Karlova Ves a iné mestské časti 
4. Senica spolu so Skalicou 
5. Turčianske Teplice spolu s Martinom a Vrútkami 
6. Piešťany 
7. Komárno 
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Program študijnej cesty prednostov miest, členov ICMA – 
Medzinárodnej asociácie prednostov a manažérov miest so sídlom 
vo Washingtone, USA 
 
Nedeľa, 18. apríla  Prílet účastníkov študijnej cesty do Viedne. Organizovaná 
doprava do Bratislavy bude zabezpečená.  
 
 
 
Pondelok, 19. apríla    
 
 
9 – 11:30  Stretnutie so zástupcami APÚMS – reštaurácia Vetvár, Podunajské 
Biskupice, možná účasť zástupcov veľvyslanectva, pána Fígeľa 
 
Doprava: zabezpečí ICMA z hotela Danube o 8:15 
 
Podrobnejšie: 
9 – 9:15 Úvod 
 
9:15 – 9:30 Prehľad o činnosti APÚMS 

 členstvo 
 programy - činnosť 

 
9:30 – 10:00 Miestna samospráva na Slovensku 

 Štruktúra 
 Funkcie a služby 
 Financovanie 
 Úlohy prednostu 
 Hlavné výzvy pre prácu samosprávy 
 Prístup do Európskej únie 

 
10:00 – 10:15 Otázky a odpovede, diskusia 
 
10:15 – 10:30 Prehľad o činnosti ICMA 

 členstvo 
 programy - činnosť 

 
 
10:30 – 10:45 Miestna samospráva V USA 

 Štruktúra 
 Funkcie a služby 
 Financovanie 
 Úlohy prednostu 
 Hlavné výzvy pre prácu samosprávy 

 
 
10:45 – 11:00 Otázky a odpovede, diskusia 
 
11:00 – 11:15 Prehľad o činnosti hlavného mesta Bratislava 
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 štruktúra 
 funkcie a služby 
 hlavné oblasti práce 
 výzvy a možnosti 

 
11:15 – 11:30  Otázky a odpovede, diskusia 
 
11:30 – 11:45  Tlačová konferencia 
 
11:45    odchod na obed 
 
12 – 1:30    obed 
 
1:30 – 3:30  Prehliadka Bratislavy – vybraných úspešných projektov 
vedená zástupcami APÚMS – predbežne navrhnutá spaľovňa, bytová výstavba 
 
 
3:45 Návrat do hotela Danube  
 
4:00 Odchod * Turčianske Teplice, Banská Bystrica  a Vysoké Tatry  
 
7:15 Večera pre členov ICMA a zástupcov APÚMS v reštaurácii Koliba  
 
 
 
Utorok, 20. apríla 
 
Jednotlivé skupiny, ktoré neodcestujú v pondelok odchádzajú podľa nasledujúceho 
zoznamu: 
  
1.  Bratislava – Karlova Ves  8:30  
3.  Komárno     7:00 . 
4.  Piešťany     8:00 
5.  Senica     8:00 
 
 
5:00.  Návrat do Bratislavy z jednotlivých miest 
 
6 – 7:00 Recepcia pre pozvaných hostí – v  rezidencii pána veľvyslaneca USA. 
pána Ronalda Weisera,  
 
 
Streda, 21. apríla  
 
Členovia ICMA odchádzajú do Prahy 
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Pred začatím študijnej cesty  - v sobotu a nedeľu doobeda sa uskutoční 
rokovanie pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu – cca 20 ľudí – 
CRS zabezpečilo rokovacie priestory v Primaciálnom paláci, logistiku súvisiacu 
so stravovaním a autobusom na poobedňajšiu prehliadky Bratislavy (nedeľa). 
Potrebujeme dobrovoľného sprievodcu! 
 
Táto skupina je skutočne medzinárodná – sú v nej zástupcovia USA, Kanady, 
Mexika, Holandska – zástupca UDITE, Anglicka a zároveň aj zástupca UDITE, 
Austrálie, a Slovenska. No rokovanie sme  pozvali aj kolegov z  Čiech  a 
Rakúska. 
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