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Informácia o konaní exkurzie a odbornej prednášky
na Okresnom úrade v Senci

Katedra správneho práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „APZ“)
v spolupráci so sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„MV SR“) pripravili 16. 04. 2015 v rámci vyučovania pre študentov denného štúdia
2. ročníka bakalárskeho štúdia odboru bezpečnostné verejno-správne služby na APZ exkurziu
do zrekonštruovaných priestorov bývalého Obvodného úradu na Hurbanovej ulici v Senci.
Úrad bol prerobený pre potreby nového klientskeho centra štátnej správy ako integrovaného
pracoviska pre kontakt s občanmi pri okresnom úrade. Pre zúčastnených študentov a učiteľky
z Katedry správneho práva APZ, mjr. PhDr. Kristínu Králikovú, PhD., MBA., a z Katedry
verejnej správy a krízového manažmentu APZ, por. JUDr. Evu Keméňovú, si pripravili
pracovníci analyticko-metodickej jednotky verejnej správy MV SR, JUDr. Miloš Mrváň
a Dott. Jozef Maxin odbornú prednášku o transformácii v rámci prebiehajúcej reformy
verejnej správy, tzv. reformy efektívnej, spoľahlivej a otvorenej verejnej správy (ďalej len
„ESO“) na súčasnom Okresnom úrade v Senci (ďalej len „OÚ“). Prednáška sa prioritne
zamerala na prezentáciu vzniku myšlienky reformy ESO, jej prípravy, kľúčových míľnikov,
realizácie na OÚ a samotnej praktickej funkčnosti, pričom pracovníci viedli prednášku aj
k víziám tejto reformy, ktorá prináša nesporne veľa pozitívnych zmien v oblasti verejnej
správy, napr. zefektívnenie fungovania, zmodernizovanie výkonu, zvyšovanie
transparentnosti štátnej správy atď. V naštartovanej reforme chce MV SR pokračovať aj
v ostatných okresných mestách v Slovenskej republike.
Študentom sa v následnej diskusii prihovorili a prezentovali praktické skúsenosti
s touto reformou a jej zásahom do dovtedajšieho zaužívaného fungovania úradu aj prednosta
OÚ PhDr. Martin Doboš a vedúca organizačného odboru OÚ Ing. Mária Zárubová.
Sprevádzkovaním klientskeho centra v Senci sa podľa ich vyjadrení výrazne zmenila
k lepšiemu dostupnosť a komunikácia špecializovanej štátnej správy a miestnej štátnej správy
voči občanom. Na jednom mieste si klient vybaví maximum požiadaviek na štátnu správu.
Keďže sa reforma dotkla aj niektorých činností patriacich pod kompetencie
Policajného zboru, resp. dopravného inšpektorátu a oddelenia dokladov, na prednáške sa
zúčastnil a následne v rámci diskusie prezentoval skúsenosti so zmenami v rámci okresu
Senec riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci plk. JUDr. Dušan Valek.

Všetci prítomní zo zúčastnených inštitúcií na záver uviedli, že by v budúcnosti radi
spolupracovali s APZ v oblasti organizovania prednášok, príp. školení pre osvetu v tejto
oblasti, možnosti organizovania odbornej praxe pre študentov APZ či účasti na vedeckých
konferenciách organizovaných na APZ.
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