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Slavnostní odpoledne se uskutečnilo u příležitosti významného 
milníku v historii Institutu, jímž dnes již více než padesátiletá 
působnost bezesporu je. U příležitosti výročí tematicky vyzdobené 
vzdělávací středisko Institutu v Benešově poskytlo důstojnou 
kulisu této významné akci. 

Odpoledne bylo zahájeno za doprovodu Hudby hradní stráže 
a Policie ČR slavnostním ceremoniálem, který moderoval 
Ing. Ondřej Krátoška z Odboru tisku a PR Ministerstva vnitra.

Mezi čestnými hosty figurovali náměstek ministra vnitra 
pro státní službu RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru 
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV 

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel 
odboru bezpečnostního výzkumu 
a vzdělávání MV JUDr. Petr Novák, Ph.D., státní tajemnice 
Ministerstva průmyslu a obchodu JUDr. Martina Děvěrová, 
MPA, náměstek generálního ředitele vězeňské služby brig. 
gen. Mgr. Simon Michalidis, MBA, ředitel Krajského úřadu 

Olomouckého kraje Ing. Lubomír Baláš, ředitel Krajského 
úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel 
Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík, 
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Roman 

Institut pro veřejnou správu Praha 
oslavil 50 let od svého založení
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Původní sídlo Institutu v pražské ulici Na Perštýně

Heinz, Ph.D., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr.h.c., MBA, ředitelka Krajského 
úřadu Královehradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitel 
Krajského úřadu Jihočeského kraje JUDr. Milan Kučera, Ph.D., 
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiří Leščinský, 
ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Milan Štábl, 
MBA, tajemnice a tajemníci městských úřadů i městských částí, 
lektorky, lektoři a zkušební komisařky a komisaři Institutu 
pro veřejnou správu Praha, bývalé i současné zaměstnankyně 
a zaměstnanci Institutu a další hosté.

Úvodní slovo pronesl Ing. Mgr. David Sláma, na nějž navázal 
náměstek IVS pro vzdělávání a rozvoj Mgr. Dušan Zouhar. 
Moderátor Ing. Ondřej Krátoška poté účastníky provedl 
prezentací z historie Institutu, která představila významné 
milníky i zajímavosti a kuriozity z jeho činnosti. 
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Chcete se s námi podělit o své 
zkušenosti s tématy, o kterých píšeme?

Máte nějaké náměty či připomínky 
k obsahu Newsletteru?

Měníte svou e-mailovou adresu?

Nechcete Newsletter odebírat nebo si 
naopak přejete přihlásit k odběru další 

kolegy?

PIŠTE NA ADRESU 
newsletter@institutpraha.cz
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Slavnostní setkání pokračovalo oceněním vybraných osobností 
– dlouholetých zaměstnanců Institutu, lektorů a partnerských 
úřadů a subjektů.

Ze současných zaměstnanců byli oceněni Zina Holubová, Zuzana 
Kulmanová, DiS., Dana Slezáková, Ing. Zdeňka Šilhová, Věra 
Škorpová a František Zíta.
Mezi oceněné z řad bývalých zaměstnanců patří Mgr. Petr Kuš, 
Ing. František Kůžel a Jaroslav Píta.
Oceněni byli rovněž lektoři a zkušební komisaři JUDr. Miroslav 
Brůna, Ing. Michael Krátký, JUDr. Věra Novotná, Ing. Mgr. Jan 
Strakoš a JUDr. Svatava Vronská.
Ze spolupracujících organizací a subjektů byl oceněno 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Královehradecký kraj a Sdružení 
tajemníků městských a obecních úřadů ČR. 

Závěrem slavnostního setkání představil náměstek IVS Dušan 
Zouhar účastníkům plány a vize Institutu. Institut má nyní před 
sebou cíle, které si stanovil v novém Strategickém plánu rozvoje 
na období 2019 – 2021. Cílem je přiblížit vzdělávací služby 
úřadům samosprávy i státní správy a zajistit tak jejich maximální 
dostupnost a kvalitu. Jedním z inovativních programů je 
studium MPA pro vedoucí úředníky veřejné správy, které Institut 
začne realizovat od podzimu 2019. V plánu je také Letní škola 
vzdělávání veřejné správy s účastí zahraničních vzdělávacích 
organizací veřejné správy. 

Do budoucna má Institut mnoho plánů souvisejících zejména 
s rozvojem jeho aktivit v oblasti vzdělávání úředníků veřejné 
správy, manažerského vzdělávání středních a vyšších manažerů, 
prohloubení spolupráce s územními samosprávnými celky 
včetně rozšíření vzdělávání v území. Nedílnou součástí 
rozvoje Institutu je širší spolupráce s ústřední státní správou, 
modernizace poskytovaných služeb, rozšíření mezinárodní 
spolupráce a samozřejmě technický rozvoj odpovídající moderní 
společnosti. 
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