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PONUKA PUBLIKÁCIE 

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SAMOSPRÁVE 
Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. 

V súčasnom období stále viacej skloňovaná finančná kríza sa presúva do v�etkých 
oblastí �ivota a samosprávu určite neobíde. Naopak v�etko začína na lokálnej úrovni. 
Treba sa starať o svoju obec, byť aktívny, odborne pripravený a rozumieť 
prebiehajúcim procesom. Samostatnosť a zvládanie úloh na miestnej úrovni 
predstavuje budúcnosť a tá sa spája s ľuďmi, ktorí tu pôsobia a odvíja sa od ich kvalít. 

Sme preto radi, �e po predchádzajúcej veľmi dobrej skúsenosti s Profesorom 
Miroslavom Tumom /publikácia Mana�érske kompetencie v miestne a regionálnej 
samospráve/ mô�eme v na�ej edícii Vzdelávanie v samospráve ponúknuť ďal�iu 
publikáciu tohto autora. Publikácia Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve, ktorú 
práve dostávate do rúk, je aj tentoraz súčasťou vzdelávacieho projektu akreditovaného 
Ministerstvom �kolstva Slovenskej republiky pod číslom 1542/2008/339/1. Roz�iruje 
odbornú literatúru napísanú priamo na podmienky samosprávy. Práve takýchto 
publikácií, ktoré by  poskytovali ucelený pohľad na �irokú �kálu procesov súvisiacich 
s rozvojom ľudských zdrojov v  samospráve je stále akútny nedostatok. 

Publikácia obsahuje dôle�ité poznatky a informácie rozdelené do nasledovných kapitol:  
I. Personálna politika zmien (Change management) 
II. Kompetencie v miestnej samospráve a kultivácia občianskeho potenciálu 
III. Motivácia a jej mechanizmy v samospráve 
IV. Hodnotenie pracovníkov a hodnotiace procesy 
V. Vzdelávacia politika a rozvojové procesy v samospráve 

Mal by si ju prečítať ka�dý kto v samospráve pôsobí. Veríme, �e čitateľov osloví a stane sa na�im príspevkom 
k neustálemu skvalitňovaniu práce primátorov, starostov, poslancov zastupiteľstiev, pracovníkov miest obcí �kôl 
a iných organizácií. 

                                                                             
 
 

 PhDr. Du�an Gallo 
                                                                             riaditeľ ZORVC Martin   

Z Á V Ä Z N Á  O B J E D N Á V K A 

Záväzne si objednávame _____ ks publikácie �Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve� za cenu 12,50  �/ks.  

Obec/mesto/organizácia: ________________________________________________________________________  

Adresa: ________________________________________ Kontaktná osoba:  ______________________________ 

IČO: _____________________  DIČ: _____________________ Číslo účtu: _______________________________    

Telefón: _________________________________   E-mail: ____________________________________________ 

Odber:       osobný         

                       po�tou (súhlasíme s naúčtovaním po�tovného a balného)   
(hodiace sa za�krtnite) 

V __________________ dňa _________________ 

                                                                                                  _________________________ 

                                                                                                                     Podpis  


