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Predslov 

 

Vážení potenciálni účastníci vzdelávacieho kurzu „Public Management Platforma“, 

 

 Vzdelávací kurz „Public Management Platforma“ je výsledkom spolupráce 

projektového týmu Zo Slovenskej republiky a Rakúska, ktorá je podporovaná 

Európskou úniou, prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika – Rakúsko 2007-2013. 

 Brožúra obsahuje kurikulá šiestich modulov a umožňuje presnejší pohľad do 

obsahov vzdelávacieho kurzu. Šesť modulov sa zaoberá so špecifickými výzvami pre 

politikov a spolupracovníkov verejnej správy v TwinRegione Viedeň – Bratislava:  

 

Modul 0 – Verejné spravovanie 

Modul 1 – Kvalita života 

Modul 2 – Učiť sa a pracovať  

Modul 3 – Hospodársky rozvoj cez znalostnú spoluprácu 

Modul 4 – Infraštruktúra a mobilita 

Modul 5 – Životné prostredie a klimatické zmeny 

 

 Sme presvedčení, že prostredníctvom vzdelávacieho kurzu môžeme prispieť 

k spoločnému rastu TwinRegionu a poskytnúť samosprávam a mestám nové impulzy 

pre cezhraničnú spoluprácu.   

 

 

 

Dr.in Renate Deininger 

Vedúca študijného odboru  

Public Management 

FH Campus Viedeň 

 

Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc 

rektorka 

VŠEMvs Bratislava 

Mag. Thomas Prorok 

Zast. riaditeľ 

KDZ-centrum pre výskum 

verejnej správy, Viedeň 

  



 

 

 

Public Management Platforma 

Vzdelávací kurz pre zamestnancov verejnej správy v TwinRegione Viedeň-Bratislava 

 

„Public Management Platforma“ je spoločný vzdelávací kurz pre volených a 

výkonných predstaviteľov verejnej správy v TwinRegione  Viedeň-Bratislava a 

realizuje sa v rámci projektu EÚ  „Public Management Kooperation“ (PUMAKO)(ETZ-

Program Creating the Future – Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013). Kurz sa 

venuje cezhraničným výzvam miest, obcí a krajov TwinRegionu. Sprostredkúva 

znalosti a schopnosti „dobrého spravovania“ v TwinRegione.    

 

Dauer : Oktober 2012 bis April 2013: Sechs Module zu jeweils vier Tagen von 

Mittwoch bis Samstag. 

Trvanie: Od októbra 2012 do apríla 2013: Šesť modulov po štyri dni, vždy od stredy 

do soboty.  

 

Jazyky: Nemecký jazyk a slovenský jazyk s prekladom. 

 

Cieľová skupina: Komunálni volení a výkonní predstavitelia verejnej správy 

TwinRegionu, ako aj tematicky zameraní spolupracovníci z obecných, krajských a 

spolkových úradov.  

 

Kde?: Priestory FH-Campus Viedeň (Schloss Laudon) a VŠEMvs Bratislava.  

 

Neplatia sa žiadne ú častnícke poplatky.  

 

Moduly budú vedené spoločne lektormi/-kami z Rakúska a Slovenskej republiky. 

 

 

 

www.public-management-platform.eu 



 

 

 

 

MODUL:   0 Názov:    VEREJNÉ SPRAVOVANIE  
Trvanie modulu : 
 
03.október 2012 – 06.október 2012, 4 dni, Viedeň, Schloss Laudon 
Obsah modulu:  
 
Cieľom modulu 0 – Verejné spravovanie je sprostredkovanie prehľadu aktuálnych trendov a 
moderných nástrojov verejnej správy. Budú tiež sprostredkované teórie a praktické prístupy nového 
manažmentu verejnej správy (New Public Management) a verejného spravovania (governance),  ako 
aj nové nároky na verejnú správu ako efektívnosť, orientácia na účinok, účasť obyvateľstva a 
transparentnosť. Zvlášť sa zdôrazní aktuálny vývoj v oblasti spolupráce a zlučovania obcí, ako aj 
zabezpečenie kvality a e-government. Zapájanie obyvateľstva a boj s korupciou sú ďalšie témy, ktoré 
budú spracované konkrétne na príkladoch z praxe. Formou skupinovej práce budú môcť účastníci 
diskutovať o sprostredkovanom obsahu a navrhovať modely a myšlienky možností cezhraničnej 
spolupráce.  

Ciele výu čby:  
 
• Získať prehľad o moderných konceptoch štátu a verejnej správy (participácia, blízkosť občanov, 

open government, atď.) 
• Spoznať, pochopiť a vedieť použiť nové nástroje riadenia  
• Vedieť rozpoznať potenciálne výhody a nevýhody fúzií obcí poprípade celkovej spolupráce 
• Rozumieť teórii a základom etickej verejnej správy a prevencii korupcie a vedieť ju presadiť v praxi 
• Spoznať možnosti cezhraničnej spolupráce a vedieť vypracovať vlastný koncept 
 

Prehľad tém:  
 
1.deň: Public Management - všeobecne   

1. Aktuálne trendy manažmentu verejnej správy a spravovania 
2. Štruktúra verejnej správy v Rakúsku a na Slovensku 

  
2.deň: Nové modely riadenia verejnej správy (Public Gove rnance) 

1.  Zabezpečenie kvality prostredníctvom riadenia orientovaného na výkon a účinok (orientácia 
na produkt verejnej správy, orientácia na spolupracovníkov) 

2.  E-Government 
  
3. deň: Štrukturálna reforma a spolupráca obcí a mestskýc h regiónov 

1. Formy spolupráce a rozdelenie úloh obcí 
2.  Príležitosti a riziká fúzií obcí a celkovej spolupráce  

 
4. deň: Účasť obyvate ľstva a etika vo verejnej správe 

1. Modely spolurozhodovania, zapájanie obyvateľstva, mediačné konanie 
2.  Etika vo verejnej správe 
 

 



 

 

 

  
MODUL:  01 Názov:    KVALITA ŽIVOTA  
Trvanie modulu:  
 
7.11.-10.11 2012, 4 dni, Bratislava 
Obsah modulu:  
 
Cieľom modulu je na základe porovnávacích analýz podstatných indikátorov blahobytu v obciach 
TwinRegionu poukázať na základné aspekty zabezpečovaného sociálneho  blahobytu a  sociálnej 
bezpečnosti  pre všetkých obyvateľov, s osobitným dôrazom na sociálne rizikové  skupiny obyvateľstva. 
Poukázať na skutočnosť, že starostlivosť o kvalitu života je jedným zo základných  ukazovateľov 
„dobrého vládnutia“ v krajine, regiónoch a obciach. Sprostredkovať poznanie, že „dobré vládnutie“ aj 
v oblasti sociálneho blahobytu a sociálnej bezpečnosti  je založené na princípoch partnerstva, solidarity 
a subsidiarity, uplatňuje strategické riadenie a ostatné nástroje a metódy moderného verejného 
manažmentu. 
 
Ciele výu čby 
   
• Pochopenie podstaty, obsahu   a významu kvality života v komunálnej politike obcí TwinRegionu, 

ako aj príčin  rozdielov v základných ukazovateľoch a prioritách kvality života  v rakúskych 
a slovenských  obciach  

• Oboznámenie sa s príkladmi  dobrej praxe v obciach regiónu pri zabezpečovaní služieb sociálneho 
blahobytu 

• Na základe nadobudnutých poznatkov a medzinárodných porovnaní získanie schopnosti posúdiť, či 
aktuálna deľba kompetencií medzi štát, regióny a obce  v oblasti služieb sociálneho blahobytu je 
optimálna z pohľadu rastu ich kvality, efektívnosti a všeobecnej dostupnosti  

• Porovnať politiky, nástroje a kvalitu manažmentu služieb sociálneho blahobytu v obciach Rakúska a 
Slovenska 

• Identifikovať možnosti rakúsko –slovenskej spolupráce obcí  pri zvyšovaní kvality života ich občanov 
 
Prehľad tém:   
 
1.deň:  Kvalita života a sociálny blahobyt v európskom k ontexte politických, ekonomických a  
             sociálnych zmien 

1. Definícia, faktory a ukazovatele kvality života 
2. Demografické ukazovatele v oboch regiónoch a obciach vo vzťahu k sociálnej štruktúre 

 
2.deň:  Sociálne zabezpe čenie v Rakús ku a na Slovensku, kompetencie obcí v oblasti sociá lnej   

starostlivosti a sociálneho zabezpe čenia   
1. Sociálne zabezpečenie na Slovensku a v Rakúsku, rozdelenie kompetencií, aktéri a zdroje 
2. Opatrenia a programy v oblasti sociálnej starostlivosti pre rodinu, deti a bývanie  

 
3.Tag: Sociálna starostlivos ť pre vybrané skupiny obyvate ľstva v definovaných sociálnych 

rizikách – nástroj podpory kvality života  
1. Opatrenia a programy v oblasti starostlivosti o starých a postihnutých ľudí 
2. Opatrenia a programy v oblasti sociálnej starostlivosti o hraničné sociálne skupiny obyvateľstva 

 
4.deň:   Plány a opatrenia sociálnych služieb na príklad e vybranej mestskej časti Bratislavy - 

Petržalky  
 

 



 

 

 

  
MODUL:  02 Názov:    UČIŤ SA A PRACOVA Ť 
Trvanie modulu : 
 
12. december 2012 – 15. december 2012, 4 dni, Viedeň, Schloss Laudon 

Obsah modulu:  

Cieľom modulu 2 – Učiť sa a pracovať je sprostredkovanie fundovaného pohľadu na koncepty 
orientované na prax v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, bezproblémového prechodu medzi 
školou a prácou a podpory špeciálnych cieľových skupín. Vymenujú sa možnosti cezhraničnej 
spolupráce v oblasti učňovského školstva a integrácie na trhu práce, vypracujú sa rozdiely 
v rámcových podmienkach na slovenskej a rakúskej strane a predstavia modely najlepšej praxe 
v oblasti opatrení politiky trhu práce na regionálnej a lokálnej úrovni. Zvláštny dôraz sa bude klásť na 
podporu a financovanie špecifických cieľových skupín, ktoré majú skúsenosti s prekážkami 
opätovného zaradenia sa na trh práce. V rámci oblasti ďalšieho vzdelávania sa ukážu zodpovedajúce 
interné štruktúry a možnosti verejnej správy. 
 
Ciele výu čby: 

• Získať prehľad o zvláštnostiach a potrebách TwinRegionu v oblasti politiky trhu práce  
• Spoznať prístup k celoživotnému vzdelávaniu na základe medzinárodného porovnania a vedieť ho 

využiť vo svojej oblasti 
• Dozvedieť sa možnosti cieleného riadenia ponuky vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a služieb 

pre občanov na trhu práce 
• Spoznať moderné prístupy a nástroje na podporu špeciálnych cieľových skupín a vedieť ich 

presadiť v praxi 
 
Prehľad tém : 
 
1. deň:   Prienik škola - práca  

1. Nové koncepty na zvládnutie prechodu medzi školou a prácou 
2. Vzdelávanie a kvalifikácia pre trh práce v cezhraničnom regióne 

  
2. deň:   Celoživotné vzdelávanie 

1. Verejné riadenie ponúk ďalšieho vzdelávania 
2. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie vo verejnej správe 

   
3. deň:   Špeciálne programy pre cie ľové skupiny a cezhrani čná spolupráca 

1. Podporné programy v cezhraničnom regióne 
2. Rámcové podmienky a možnosti pre cezhraničnú spoluprácu poradenských inštitúcií 

 
4. deň: Exkurzia – Poradenské zariadenie v oblasti trhu p ráce pre marginalizované cie ľové 

skupiny 
 

 



 

 

 

  

MODUL:  03 
Názov:  HOSPODÁRSKY ROZVOJ PROSTREDN ÍCTVOM 

ZNALOSTNEJ SPOLUPRÁCE   
Trvanie modulu : 

23. január – 26. január 2013, 4 dni, Bratislava 
Obsah modulu:  
 
Cieľom modulu – hospodársky rozvoj prostredníctvom znalostnej spolupráce je vypracovanie 
hospodárskeho potenciálu TwinRegionu pre mestá a obce so zohľadnením aspektu inovácií a 
udržateľnosti. Popri identifikácií regionálnych potenciálov sa ozrejmia vybrané nástroje a stratégie 
hospodárskeho rozvoja regiónu. Popritom sa predstavia vedúce podniky a creative industries 
a vyzdvihnú sa tiež možnosti environmentálnych technológií a konceptov znalostného regiónu. 
Klastre, politika osídlenia a technologické centrá sú tiež obsahom modulu ako aj marketing lokality 
a podpora. Centrálnu úlohu zohráva medzinárodná a znalostná spolupráca.  
 
Ciele modulu:  
 
• Pochopiť silné a slabé stránky ekonomiky TwinRegionu Viedeň – Bratislava  
• Porozumieť rozdielom ekonomického rozvoja a podpore hospodárstva v Rakúsku a na Slovensku  
• Spoznať inovatívne podniky a podporné systémy 
• Vypracovať prínos znalostne intenzívnych systémov na ekonomický rozvoj  
 
Tematický plán modulu:  
 
1. deň: Identifikácia regionálnych potenciálov – analýza status quo, vypracovanie trendov 

regiónu  
1. Identifikácia regionálnych potenciálov prostredníctvom analýzy hospodárskeho statusu quo v 

projektovom regióne a budúce výzvy prostredníctvom internacionalizácie a globalizácie 
2. Prínos verejného sektora na posilnenie trendov a regionálneho potenciálu prostredníctvom 

zohľadnenia skúseností z európskych krajín   
 

2. deň:  Vybrané inovatívne podniky a prístupy k hospodár skemu rozvoju a jeho podpora    
1. Predstavenie inovatívnych prístupov a podnikov z Rakúska a Slovenskej republiky.  
2. Prezentácia medzinárodného príkladu a vypracovanie potenciálu pre verejnú správu v tejto 

oblasti  
 

3. deň: Nástroje a stratégie hospodárskeho rozvoja  
1. Tradičné nástroje a klasické stratégie hospodárskeho rozvoja  
2. Nové koncepty hospodárskeho rozvoja so zohľadnením využitia modelov aglomerácií a 

funkčných regiónov  
 

4. deň:  (Znalostná) spolupráca ako základ hospodárskeho rozvoja   
1. Spolupráca ako základ regionálneho hospodárskeho rozvoja  
2. Možnosti podpory spolupráce 
 

 



 

 

 

  
MODUL:  04 Názov:    INFRAŠTRUKTÚRA A MOBILITA  
Trvanie modulu : 
 
4.marec - 9.marec 2013, 4 dni, Viedeň, Schloss Laudon 
Obsah  modulu :  
 
Modul poukazuje na právomoci (kompetencie) miestnych samospráv v oblasti zaistenia a 
zabezpečenia obecnej infraštruktúry a súčasne odhaľuje rozdiely v infraštruktúrnej vybavenosti 
a v prístupe k obecnej infraštruktúre medzi zainteresovaným Rakúsko-slovenským Twin-regiónom. 
Cieľom modulu je hľadať a diskutovať o nových nástrojoch a spôsoboch poskytovania infraštruktúry, 
prostredníctvom ktorých by sa zvýšila účinnosť a efektivita jej rozvoja a využitie. Modul sa venuje tiež 
verejnému obstarávaniu ako jednému zo spôsobov obstarania, zabezpečenia a poskytovania obecnej 
infraštruktúry. Obsah modulu sa prioritne zameriava na veľkú obecnú infraštruktúru (miestne 
komunikácie, zásobovanie vodou, verejné osvetlenie, kanalizácia, verejné priestory a cintoríny). 
Modul poukazuje na pripojenie obcí do nadobecných energetických sietí, telekomunikácií a cestnej 
siete v rámci regiónu a krajiny, pričom kladie dôraz aj na cezhraničné otázky. Účastníci modulu 
pochopia princípy a modely riadenia obecnej infraštruktúry a spoznajú tiež nezastupiteľné miesto 
územného plánovania pri rozvoji a budovaní infraštruktúry v obciach. 
Ciele výu čby: 
 
• poznať právomoci/kompetencie miestnych samospráv pri zaisťovaní a zabezpečovaní 

infraštruktúry v obciach 
• poznať komponenty obecnej infraštruktúry 
• pochopiť rozdiely poskytovania infraštruktúry v rôzne veľkých obciach 
• ozrejmiť si spôsoby zabezpečenia a poskytovania infraštruktúry  
• poznať princípy riadenia zariadení obecnej infraštruktúry v obciach 
• poukázať na alternatívne spôsoby  a modely zabezpečenia a poskytovania obecnej infraštruktúry 
• pochopiť rozdiely medzi Twin regiónmi Rakúska a Slovenska 
 
Tematický plán modulu :  
 
1.deň:   Kompetencie obcí pri obecnej infraštruktúre a k omponenty obecnej infraštruktúry 

3. Základné kompetencie miestnych samospráv pri komunálnej infraštruktúre, povinnosť jej 
zabezpečenia obcou 

4. Komponenty/súčasti obecnej infraštruktúry a spôsoby jej poskytovania  
5.  

2.deň:  Zabezpe čenie a manažment obecnej infraštruktúry 
3. Facility management -  správa infraštruktúrnych zariadení v obciach 
4. Verejné obstarávanie obecnej infraštruktúrya jeho nástroje 
 

3.deň:  Zapojenie/integrácia obecnej infraštruktúry do r egionálnych, národných  
             a nadnárodných sietí  
 

3. Nadobecné infraštruktúrne systémy a napojenosť obcí do ich sietí (energetika, 
informačná infraštruktúra) 

4. Dopravná infraštruktúra v obciach a jej  napojenosť na nadobecné dopravné siete 
 

4.deň: The best practice (exkurzia) 
 

 
 



 

 

 

 
MODUL:  05 Názov:    ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KLIMATICKÉ ZMENY   
Trvanie modulu : 
 
24. apríl. – 27. 4. 2013, 4 dni, Bratislava 
Obsah  modulu :  
 
Prezentácia najnovších teoretických poznatkov a praktických skúseností expertov a účastníkov 
v oblasti príčin vzniku klimatických zmien a ich dopadov na územie, uplatňovania manažmentu rizika 
vzniku krízových javov a zmierňovaniu ich následkov, v oblasti využívania nástrojov krízového 
manažmentu verejnou správou v rámci cezhraničnej spolupráce vrátane identifikácie možností 
financovania opatrení krízového manažmentu, v oblasti využívania inovačných technológií 
v energetike orgánmi verejnej správy a napokon aj v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva 
miest a obcí s cieľom spoznať súčasný stav, identifikovať disparity a navrhnúť možné postupy na ich 
riešenie. 
 
Ciele výu čby:   
 
• Pochopenie podstaty, obsahu a významu klimatických zmien a ich dopady kvality  na kvalitu 

života obyvateľov  obcí TwinRegionu,  
• Oboznámenie sa s možnosťami vzniku prírodných katastrof v dôsledku klimatických zmien 

v projektovom regióne   
• Na základe nadobudnutých poznatkov a medzinárodných porovnaní získanie schopnosti 

posudzovať riziká vzniku katastrof a hľadanie možností spolupráce a financovania opatrení na 
znižovanie ich následkov  

• Porovnanie politík, nástrojov a kvality využívania inovačných technológií v energetike SR 
a Rakúska 

• Zoznámenie sa so súčasným stavom manažmentu odpadového hospodárstva SR a Rakúska, 
identifikovať disparity a navrhnúť možné postupy na  riešenie. 

 
Prehľad tém  modulu : 
 
1.deň: Klimatické zmeny a cezhrani čný manažment rizika 

1. Klimatické zmeny, príčiny a dopady na územie miest a obcí 
2. Cezhraničný manažment rizika a vzniku krízových javov  

 
2.deň: Krízový manažment, financovanie 

1. Využitie nástrojov krízového manažmentu v cezhraničnej spolupráci SR a Rakúska  
2. Financovanie opatrení krízového manažmentu v rámci cezhraničnej spolupráce 
 

3.deň: Využitie inova čných technológií v energetike 
1. Využitie inovačných technológií v energetike v samospráve miest a obcí 
2. Možnosti úspor energií samosprávou miest a obcí 

 
4.deň: Manažment odpadového hospodárstva miest a obcí 

  
 


