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ÚVODNÍK 
 

Milí naši čitatelia,  
 

prinášame Vám ďalšie číslo nášho PPN, posledné v tomto kalendárnom 
roku.  Ako uţ od nás zrejme očakávate, aj teraz sme ho naplnili 
mnoţstvom zaujímavých informácií z akademického sveta ÚVPE. 
V prvom rade sa skromne chválime prvenstvom v hodnotení ARRA, na 
ktoré sme veľmi hrdí a zároveň nás zaväzuje k zodpovednosti nepoľaviť 
a udrţať si ho. Tieţ sa tešíme, ţe sme získali jedno doktorandské miesto 
a obsadili ho staronovou kolegyňou Ľudmilou Staňovou, ktorú vítame 
a prajeme jej veľa trpezlivosti a úspechov. A z tradičných rubrík Vám 
ponúkame: výňatok z habilitačnej práce nášho externého kolegu Erika 
Láštica, zaujímavo píše o referendách na Slovensku. Tieţ sme do sveta 
vypustili niekoľko desiatok nových magistrov verejnej politiky, môţete si 
prečítať zoznam diplomových prác ako aj abstrakty tých najlepších. 
ÚVPE nelení ani v projektovej činnosti, informácie o nej nájdete na s. 22 
aţ 24. Za ostatný polrok sa naši učitelia, študenti a doktorandi zúčastnili 
aj mnoţstva letných škôl, študijných pobytov a konferencií. Z kniţnice 
verejnej politiky ponúkame Julian Le Grand a jeho The Other Invisible 
Hand. A v neposlednom rade si prečítajte aj veľmi pútavý rozhovor s 
právničkou Svetovej banky Dr. Ľubou Zimanovou-Beardsley, ktorá 
pôsobí v Afganistane. 
Prajeme Vám krásne preţitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie 
v Novom roku 2012. 

redakcia PPN 
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ŠTÚDIA 

 
 
Štúdia, ktorú Vám ponúkame v tomto čísle PPN je 
náhľadom do habilitačnej publikácie V rukách 
politických strán: Referendum na Slovensku 1993-
2010 nášho externého kolegu Erika Láštica. K získaniu 
docentského titulu mu gratulujeme. 
 

 REFERENDUM V POLITICKOM SYSTÉME 
SR: IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV A 
NÁVRHY RIEŠENÍ  

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD. 
 
Referendum ako inštitút priamej demokracie neplní 
poslanie, ktoré predpokladá ústava SR a judikatúra 
Ústavného súdu. Dôvodom je neexistencia základného 
konsenzu ohľadom úlohy, ktorú má referendum v 
ústavnom systéme zohrávať a nepresná formálna 
úprava referenda v ústave a zákonoch. Vzhľadom na 
povahu doterajšej ústavnej úpravy si prípadné zmeny 
referenda vyţadujú ústavnú novelizáciu V. hlavy, II. 
oddielu ústavy a zjednotenie pravidiel pre konania 
volieb a referenda na úrovni zákonnej úpravy. Medzi 
navrhované riešenia, ktoré posilňujú postavenie 
referenda patrí najmä explicitné definovanie jeho 
právnych účinkov a zrušenie poţiadavky 50% účasti 
oprávnených voličov na jeho platnosť. Medzi návrhy, 
ktoré upresňujú doterajšiu úpravu a posilňujú právnu 
istotu v ústavnom systéme patrí predbeţné 
registrovanie petície a posúdenie jej súladu ešte pred 
oficiálnym zahájením zberu podpisov, ako i časové 
obmedzenie zberu podpisov. Zjednotenie pravidiel pre 
obsadzovanie volebných komisií a vytváranie 
volebných okrskov umoţní spojenie referenda s 
najbliţšími voľbami (NR SR, I. kolo prezident, EP) a 
tým zníţi náklady na jeho organizáciu. 
 
Úvod  
Táto analýza vychádza zo zistení monografie V rukách 
politických strán: Referendum na Slovensku 1993-
2010, ktorá analyzovala právny a politický kontext 
úpravy referenda v ústavnom systéme Slovenskej 
republiky a jeho fungovanie v praxi. V prvej časti 
identifikuje hlavné faktory, ktoré ovplyvňovali a 
ovplyvňujú fungovanie referenda na národnej úrovni. 
V druhej časti sú predstavené návrhy na zmenu 
inštitútu referenda, ktoré sa zameriavajú najmä na 
spresnenie doterajšej formálnej úpravy referenda, 
zvýšenie právnej istoty procesu iniciovania a výsledku 
referenda a zníţenie nákladov spojených s jeho 
organizáciou.  
 
V prvom náleze Ústavného súdu SR, ktorý sa dotýkal 
referenda (PL. ÚS 42/95), definoval súd referendum 
ako „poistku občana voči parlamentu, aby si v 
zásadných otázkach nechal poradiť od občanov, alebo 

aby občania hlasovaním v referende zobrali na seba 
zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôţe, 
nevie alebo nedokáţe uniesť”. Vzťah medzi priamou a 
zastupiteľskou formou demokracie však nebol na 
Slovensku v období 1993-2010 natoľko priamočiary, 
ako to predpokladal Ústavný súd. Hlavné dôvody, pre 
ktoré referendum neplní pôvodnú funkciu 
predpokladanú ústavodarcom patria absenciu 
konsenzu medzi politickými elitami a občanmi 
ohľadom úlohy, ktorú má referendum zohrávať; 
nastavenie a interpretáciu formálnych pravidiel, ktoré 
referendum upravujú a správanie aktérov, ktorí 
referendum priamo alebo nepriamo ovplyvňujú. 
Riešenia, ktoré sú navrhnuté v druhej časti sa dotýkajú 
najmä nastavenia a interpretácie formálnych pravidiel.  
 
I. Analýza súčasného stavu  
 
Absencia konsenzu  
Prvé vysvetlenie leţí v absencii konsenzu medzi 
politickými elitami a občanmi ohľadom úlohy, ktorú 
by malo referendum v ústavnom systéme zohrávať. 
Aký je v prípade jeho pouţitia vzťah medzi 
zastupiteľmi a zastúpenými? Kedy a v akých situáciách 
je vhodné referendum pouţiť? Ústavná úprava 
priamej demokracie bola počas celého trvania 
existencie Československa bez praktického vyuţitia, 
zostávala pod kontrolou politických aktérov a mimo 
dosahu občanov. Československá skúsenosť s 
priamou demokraciou začala jej zakotvením v ústavnej 
listine z roku 1920, pokračovala následnou 
neschopnosťou zákonodarcu prijať vykonávacie 
pravidlá a skončila rozdelením spoločného štátu na 
základe rozhodnutia politických aktérov, ktorí na seba 
prevzali zodpovednosť, ktorú občania podľa všetkého 
chceli, mohli, vedeli a dokázali uniesť.  
 
Podobne nejasný postoj k zmyslu referenda v 
ústavnom systéme prezentovala v roku 1992 
Slovenská národná rada. Hoci vládny návrh ústavy SR 
z roku 1992 pôvodne zaradil referendum do 
samostatnej VI. hlavy ústavy, prijatie pozmeňovacieho 
návrhu ústavnoprávneho výboru SNR spôsobilo, ţe sa 
referendum zaradilo do V. hlavy ústavy o 
zákonodarnej moci. Túto fundamentálnu zmenu v 
systematickom zaradení referenda do budúceho 
ústavného systému ale ústavodarca ďalej nereflektoval. 
Iba dva dni trvajúca diskusia o návrhu ústavy na 
prelome augusta a septembra 1992 neposkytla takmer 
ţiadny priestor na diskusiu o úlohe referenda v 
ústavnom systéme SR. Pôvodný úmysel ústavodarcu 
ohľadom referenda nedokáţe spätne objasniť ani 
dôvodová správa k návrhuústavy, ktorá sa obmedzuje 
iba na konštatovanie, ţe návrh ústavy zakotvuje 
referendum „ako moţnosť uskutočnenia priamej 
demokracie” a občania v ňom môţu „bezprostredne 
rozhodovať o najdôleţitejších otázkach ţivota 
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spoločnosti”. Bolo to súčasne posledný raz, čo sa 
ústavná úprava referenda stala predmetom záujmu 
ústavodarného zboru.1  
 
Opakované úsilie Ústavného súdu SR dať ústavnej 
úprave referenda právno-filozofické ukotvenie 
narazilo na neochotu jeho sudcov formulovať ju 
precízne, konzistentne, v reálnom čase a s 
bezprostrednými účinkami. Po roku 1998 tento postoj 
Ústavného súdu viedol k odmietnutiu šance nanovo 
definovať miesto referenda v ústavnom systéme SR a 
jeho vzťah k zastupiteľskej demokracii v prípade 
podania poslancov Národnej rady SR ohľadom 
referenda o predčasných voľbách v roku 2000, či 
podania skupiny občanov z roku 2005, v ktorom sa 
domáhali ratifikácie Ústavnej zmluvy EÚ 
prostredníctvom obligatórneho referenda v zmysle čl. 
7 ods. 1 Ústavy SR.  
 
Formálne pravidlá  
Ďalšie vysvetlenie doterajšieho fungovania referenda a 
jeho problémov má svoj pôvod v úprave formálnych 

pravidiel. Ide najmä o existujúcu úpravu referenda, 
ktorá nastavuje jeho základný rámec a správanie 
aktérov (zakotvenie 50% kvóra na platnosť); nejasné 
pravidlá, ktoré nepresne vymedzujú právne účinky 
referenda, jeho predmet a vzťah medzi priamou a 
zastupiteľskou demokraciou a napokon chýbajúce 
formálne pravidlá, ktoré umoţňujú aktérom kontrolu 

                                                 
1 S výnimkou zakotvenia právomoci prezidenta v čl. 95 ods. 2 v 
novele ústavy 90/2001 Z. z. poţiadať Ústavný súd SR o 
posúdenie, či predmet petície alebo uznesenia NRSR je v súlade s 
ústavou alebo s ústavným zákonom. 

nad iniciovaním referenda (politické strany), či jeho 
vyhlásením (prezident).  
 
Z formálnych pravidiel, ktoré upravujú inštitút 
referenda v politickom systéme Slovenska ho 
najvýraznejšie ovplyvňuje existencia 50% kvóra 
oprávnených voličov, ktorých účasťou je podmienená 
platnosť hlasovania. Na rozdiel od iných volieb na 
území Slovenska, ktorých platnosť nie je podmienená 
výškou účasti, existencia kvóra priamo vplýva na 
správanie sa politických aktérov a ovplyvňuje aj ich 
schopnosť mobilizovať voličov. Ako ukázala 
doterajšia skúsenosť s referendom, úloha politických 
strán na Slovensku je významná pri iniciovaní 
referenda, ale nadobúda rozhodujúci rozmer v prípade 
(ne)mobilizácie na účasť na vyhlásenom referende. 
Existencia kvóra v súčasnej podobe sťaţuje slobodnú 
súťaţ politických síl. Ak platnosť hlasovania závisí od 
existencie kvóra, zvýhodňujú sa tí voliči ktorí sa ho 
nezúčastnia, a tie politické strany, s ktorými takíto 
voliči sympatizujú. 

 

Graf 1: Účasť na voľbách a referende v SR, 1993-2010 
 
Na strane jednej tak stoja tie politické strany, ktoré 
musia mobilizovať nielen podporu predmetu 
referenda, ale aj samotnú účasť voličov, na strane 
druhej sú tie politické strany a voliči, ktorým sa na 
vyjadrenie nesúhlasu stačí hlasovania nezúčastniť. 
Kaţdý volič má síce iba jeden hlas a všetky hlasy sú si 
rovné, no v referende sú nevoliči „rovnejší“ neţ tí, 
ktorí sa ho zúčastnia. Dôsledkom tak sú neplatné 
referendá, ktorých sa zúčastňujú takmer výhradne tí, 
ktorí ich predmet podporujú. Ako ukázala analýza 
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jednotlivých referend, existencia kvóra a jeho vplyv na 
platnosť referenda nie je pre politických aktérov 
dôvodom, pre ktorý by na jeho pouţívanie rezignovali. 
Na strane druhej, práve existencia kvóra a fakt, ţe s 
výnimkou referenda o EÚ boli ďalšie hlasovania 
neplatné, umoţnila, ţe výsledok referenda nebol vo 
väčšine prípadov predmetom ďalšieho sporu na 
úrovni politických aktérov.  
 
Nepresná ústavná a zákonná úprava referenda prispela 
k posilňovaniu politického konfliktu a ovplyvnila aj 
doterajšie vyuţívanie referenda. Za všetky nedostatky 
formálnej úpravy spomeňme jeden: ústava nehovorí 
nič o právnych účinkoch referenda, ktoré prezident 
vyhlási podľa čl. 93 ods. 2 ústavy. Ustanovenie čl. 98 
ods. 2 ústavy je na prvý pohľad iba variáciou úpravy 
federálneho ústavného zákona o referende 327/1991 
Zb. Ten v čl. 5 ods. 3 stanovil, ţe rozhodnutie „prijaté 
v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods.1 
vyhlasuje Predsedníctvo Federálneho zhromaţdenia v 
Zbierke zákonov obdobne ako zákony Federálneho 
zhromaţdenia”; rozhodnutie „prijaté v referende 
vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods.2 vyhlasujú 
predsedníctva národných rád republík v Zbierke 
zákonov obdobne ako zákony národných rád”. Ústava 
SR teda upravuje iba formálnu procedúru publikovania 
výsledkov referenda, ale nehovorí nič o jeho právnych 
účinkoch. Podporu tomuto argumentu dodáva aj 
ďalšie ustanovenie čl. 6 ods. 1 federálneho ústavného 
zákona podľa ktorého výsledok referenda vyhláseného 
podľa čl. 1 ods. 1 má „záväznosť ústavného zákona”. 
Federálny ústavný zákon 327/1991 Zb. o referende 
teda jasne rozlišoval medzi vyhlasovaním návrhov 
prijatých v referende a právnouzáväznosťou výsledkov 
referenda. Na rozdiel od neho Ústava SR, ktorá z 
federálneho zákona o referende vychádzala, síce 
upravuje spôsob vyhlasovania výsledkov referenda, ale 
o právnych účinkoch referenda podľa čl. 93 ods. 2 
nehovorí nič.  
Nejasné pravidlá ohľadom referenda sa tak stali 
opakovaným predmetom sporu medzi politickými 
aktérmi, či uţ išlo o rozhodnutie prezidenta M. 
Kováča nevyhlásiť referendum na základe petičnej 
akcie HZDS v marci 1994 alebo o prípad referenda o 
priamej voľbe prezidenta a NATO v roku 1997. 
Diskusia o tom, či je moţné ústavu zmeniť 
prostredníctvom referenda ukázala, ţe interpretácia 
formálnych pravidiel závisí aj od pozície politických 
aktérov.  
 
Posledné vysvetlenie vplyvu formálnych pravidiel na 
doterajší výkon referenda súvisí s chýbajúcou úpravou 
v ústave a zákone. Ide napríklad o minimálnu úpravu 
časových lehôt, ktoré regulujú iniciovanie a vyhlásenie 
referenda. Fáza iniciovania referenda nie je dokonca 
zviazaná ţiadnymi časovými lehotami, ktoré by 
obmedzovali dĺţku trvania petičnej akcie, čo umoţňuje 

petičnému výboru či politickej strane neobmedzenú 
kontrolu nad dĺţkou jej trvania. Ešte viditeľnejšia je 
táto absencia v prípade odovzdávania petície 
prezidentovi SR. Petície HZDS v roku 2000, KOZ a 
SMER-u v roku 2004 i SaS v roku 2010 ukazujú, ţe 
politické strany sa snaţia o strategické načasovanie 
odovzdania petičných hárkov, s cieľom dosiahnuť čo 
najpriaznivejší termín konania referenda. Obdobný 
priestor pre strategické určenie termínu referenda 
poskytujú formálne pravidlá aj prezidentovi SR.  
 
Aktéri a politizácia referenda  
Nejasné formálne pravidlá ohľadom referenda neboli 
jediným predmetom sporu medzi politickými aktérmi. 
Referendum politickí aktéri opakovane vyuţívali aj ako 
prostriedok v rámci politického konfliktu tým, ţe do 
neho zapojili pôvodných nositeľov moci, občanov SR 
napriek tomu, ţe existovali mechanizmy na jeho 
riešenie v rámci zastupiteľskej demokracie. 
Referendum v tomto prípade funguje ako nástroj, 
pomocou ktorého sa politickí aktéri snaţia o 
posilnenie vlastnej pozície voči iným aktérom. 
Referendum je v tomto chápaní prostriedkom na 
získanie väčšej politickej moci na úkor iných 
politických aktérov (Walker 2003).  
 
Doterajšia skúsenosť s referendom v politickom 
systéme Slovenska ukazuje, ţe referendum ako nástroj 
posilnenia politickej pozície prednostne vyuţívajú 
politické strany, pričom jeho politizácia sa vo väčšine 
prípadov odohráva na koalično-opozičnej línii. 
Politické strany však nie sú jedinými aktérmi, ktoré 
týmto spôsobom referendum vyuţívajú. Na základe 
predchádzajúcich kapitol je moţné identifikovať dve 
skupiny politických aktérov podľa toho, či majú 
priamu moţnosť vyuţívať referendum na 
posilňovanie vlastnej pozície, alebo je táto moţnosť 
iba nepriama. Takéto analytické rozčlenenie aktérov 
vychádza z toho, ţe skupina aktérov s priamym 
vplyvom na referendum (politické strany, parlament, 
občania a záujmové skupiny, prezident) môţe 
referendum iniciovať alebo ovplyvňovať jeho 
vyhlásenie; skupina aktérov s nepriamym vplyvom 
(vláda a súdy) môţe referendum ovplyvňovať aţ 
potom, čo je vyhlásené.2 
 
II. Navrhované riešenia  
Doterajšia skúsenosť s referendom v politickom 
systéme Slovenska ukazuje jeho praktické obmedzenia, 
pokiaľ ide o jeho funkciu ako poistky občanov voči 
zastupiteľom a nástroja na ich kontrolu. 

                                                 
2 Takéto rozčlenenie môţe mať svoje obmedzenia pri analýze 
konkrétneho referenda. Napríklad referendum o zákaze 
privatizácie tzv. strategických podnikov z roku 1998 síce 
iniciovala petičná akcia HZDS, ale členmi petičného výboru boli 
členovia vlády SR a do petičnej akcie boli zapojené orgány 
miestnej štátnej správy podriadené vláde SR. 
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Dominantným spôsobom výkonu moci v politickom 
systéme Slovenska zostáva zastupiteľská forma 
demokracie, v ktorej do vzťahu voliča a parlamentu 
vstupujú politické strany, ktoré ako jediné majú právo 
nominovať v parlamentných voľbách kandidátov na 
poslancov.  
 
Navrhované zmeny úpravy referenda sa dotýkajú 
najmä jeho formálnej úpravy, ale vplývajú aj na 
vyjasnenie postavenia referenda vo vzťahu k 
zastupiteľskej forme demokracie a v neposlednom 
rade majú snahu obmedziť náklady na samostatné 
konanie referend ako tomu bolo v minulosti (1994, 
1997, 2000, 2003, 2010). Návrhy súčasne reflektujú 
záväzky vlády SR, ktorá sa v programovom vyhlásení 
zaviazala k zjednoteniu úpravy volebných pravidiel. 
 
Všeobecná úprava referenda v ústave  
1. Zrušenie kvóra na platnosť referenda. Doterajšia 
nefunkčnosť referenda ako nástroja priamej 
demokracie súvisí aj s poţiadavkou najmenej 50% 
účasti oprávnených voličov pre jeho platnosť. 
Vzhľadom na to, ţe iné typy volieb neobsahujú túto 
podmienku, pričom nie je spochybnená ich legitimita, 
je existencia kvóra neudrţateľná. Vyváţením zrušenia 
kvóra je poţiadavka na predbeţnú registráciu petície a 
posúdenie jej súladu, ako i obmedzená doba zberu 
podpisov pod oficiálne registrovanou petíciou.  
 
2. Zvýšenie počtu poslancov, ktorý môţu o vypísanie 
referenda poţiadať prostredníctvom uznesenia 
Národnej rady. Zmena reflektuje povahu inštitútu 
referenda ako nástroja priamej demokracie a sťaţuje 
jeho iniciovanie prostredníctvom uznesenia Národnej 
rady zavedením poţiadavky súhlasu najmenej 3/5 
väčšiny všetkých poslancov Národnej rady na prijatie 
uznesenia Národnej rady poţadujúceho vypísanie 
referenda.  
 
3. Zmena/zrušenie výsledkov referenda. Súčasná 
úprava umoţňuje Národnej rade zrušiť/zmeniť 
výsledok referenda prostredníctvom ústavného zákona 
po uplynutí troch rokov od vyhlásenia výsledku 
referenda. Vzhľadom na to, ţe ide o mimoriadny 
inštitút, v ktorom zastupitelia zasahujú do priameho 
rozhodnutia voličov, navrhujeme zvýšenie ochrannej 
lehoty na 5 rokov, čo umoţní, aby o prípadnej 
zmene/zrušení výsledku referenda rozhodovala 
Národná rada v inom volebnom období ako sa 
uskutočnilo predmetné referendum. Potrebné je tieţ 
rozšíriť moţnosť zmeny/zrušenia výsledku referenda 
prostredníctvom neskoršieho referenda.  
 
4. Explicitné definovanie právneho účinku referenda. 
Absencia výslovného definovania právnych účinkov 
referenda podporuje priestor pre protikladnú 
interpretáciu jeho výsledkov, pričom jasnú odpoveď 

neponúka ani doterajšia judikatúra Ústavného súdu 
SR. V rámci ústavnej úpravy by tak  
malo byť obsiahnuté explicitné ustanovenie, podľa 
ktorého by výsledok referenda mal záväznosť zákona.  
 
5. Obligatórne referendum podľa čl. 93 ods. 1 ústavy 
SR (alternatívy)  
 
a. Zrušenie tzv. obligatórneho referenda podľa čl. 7 
ods. 1 a 93 ods. 1 ústavy SR. Zakotvenie tzv. 
obligatórneho referenda o vstupe do štátneho zväzku 
v ústave 1992 bolo priamou reakciou na neexistenciu 
definitívneho štátoprávneho usporiadania 
Československa a v súčasnom období nemá 
opodstatnenie.  
b. Zachovanie tzv. obligatórneho referenda a jeho 
vyuţitie v súvislosti s členstvom SR v EÚ. V tejto 
alternatíve by bol mechanizmus obligatórneho 
referenda ponechaný na schvaľovanie zmien 
zmluvného základu EÚ, ktoré boli doteraz iba 
predmetom súhlasu v Národnej rade. V rámci nového 
vyuţitia by sa vnútroštátna ratifikácia zmien 
zmluvného základu EÚ podmieňovala okrem 
parlamentného súhlasu aj následným ratifikačným 
referendom. Pre toto referendum by platil osobitný 
reţim jeho vyhlasovania a uskutočnenia. 
 
Iniciovanie referenda 
6. Zmena spôsobu určenia minimálneho počtu 
podpisov na petícii poţadujúcej referendum. Súčasná 
ústavná úprava predpokladá, ţe referendum môţe 
iniciovať uznesením Národná rada SR (1997, 2003) 
alebo najmenej 350 000 občanov prostredníctvom 
petície. Vzhľadom na to, ţe pevne definovaný počet 
voličov nereflektuje zmeny v počte oprávnených 
voličov, je vhodnejším spôsobom na definovanie 
minimálneho počtu voličov pod petíciou % ako 
podielu z počtu oprávnených voličov v ostatných 
parlamentých voľbách (10-12%). Konkrétny počet pre 
dané volebné obdobie by mohla definovať ústredná 
volebná komisia, resp. stála volebná komisia ako 
súčasť zápisnice o parlamentných voľbách.  
 
7. Predbeţná registrácia petície a posúdenie jej 
predmetu a časové obmedzenie zberu podpisov. 
Súčasná právna úprava nekladie ţiadne obmedzenia 
ohľadom zberu podpisov na petíciu poţadujúcu 
vyhlásenie referenda a jeho predmetu, ani ho časovo 
neobmedzuje. Navrhovaná úprava sleduje posilnenie 
preventívnej kontroly tým, ţe k obligatórnemu 
posúdeniu predmetu referenda navrhovaného 
petičnou akciou by došlo ešte pred zahájením petičnej 
akcie. Súčasne by to predpokladalo zrušenie 
právomoci prezidenta obrátiť sa na ústavný súd pred 
vyhlásením referenda ohľadom posúdenia predmetu 
referenda. Takto definovaná zmena sleduje jednak 
posilnenie právnej istoty občanov, ktorí podpisujú 
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petíciu a súčasne odstraňuje právnu neistotu ohľadom 
súladu predmetu referenda v prípade, ţe sa prezident 
nerozhodol poţiadať ústavný súd o preventívne 
posúdenie súladu predmetu referenda. Po tom, ako by 
ústavný orgán (prezident/stála volebná komisia) vydali 
osvedčenie o ústavnosti a zákonnosti predmetu petície 
by bola petícia oficiálne zaregistrovaná. Ďalšou 
navrhovanou zmenou je zavedenie časovej lehoty na 
zber podpisov pod petíciou, ktorá bola oficiálne 
registrovaná. Táto zmena vychádza z ústavného 
predpokladu, ţe sa referendom rozhoduje o dôleţitých 
otázkach verejného záujmu a súčasne obmedzuje 
priestor pre vyuţívanie petičnej akcie ako politického 
nástroja.  

Vyhlásenie referenda  
8. Uskutočnenie referenda (referend) v najbliţšom 
termíne volieb. Z doteraz uskutočnených referend sa 
väčšina z nich uskutočnila samostatne. Vzhľadom na 
finančnú náročnosť organizácie a technického 
zabezpečenia referenda navrhujeme konanie referenda 
vţdy v termíne najbliţších celoštátnych volieb 
(parlamentné, prezidentské, 1.kolo a voľby do 
Európskeho parlamentu). Nevyhnutným 
predpokladom je zjednotenie pravidiel, ktoré upravujú 
kreovanie volebných a referendových komisií a 
vytváranie volebných a referendových okrskov.  
 

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
   

 
DIPLOMOVÉ PRÁCE ABSOLVENTOV ÚVPE 

 
 
August 2011 bol mesiacom, v ktorom prebiehali štátne 
skúšky našich nádejných, dnes uţ promovaných, 
magistrov. Z veľa zaujímavých diplomových prác, 
ktorých úplný zoznam Vám ponúkame na konci tohto 
vydania, sme vybrali niekoľko najlepších, ku ktorým 
okrem autora/autorky a školiteľa/školiteľky 
prinášame aj abstrakt.  
 

 LUKOŤKOVÁ, KRISTÍNA:  ANALÝZA 
FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH 
ROZHODOVANIE STREET-LEVEL  
BYROKRATOV NA ODDELENIACH 
CUDZINECKEJ POLÍCIE PRI UDEĽOVANÍ 
POBYTU.  

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 
 
Diplomová práca sa zaoberá analýzou faktorov 
ovplyvňujúcich rozhodovanie street-level byrokratov 
na oddeleniach cudzineckej polície pri udeľovaní  
pobytov. Faktormi ovplyvňujúcimi rozhodovanie 
street-level byrokratov sú podľa Lipskeho teórie 
charakteristiky práce, podmienky práce a stratégie  
vytvárané na vyrovnávanie sa s pracovnými 
podmienkami. Práca street-level byrokratov je 
charakterizovaná moţnosťou voľne rozhodovať a 
relatívnou samostatnosťou od nadradenej autority. 
Pracovné podmienky street-level  byrokratov sú 
nepriaznivé, vyznačujú sa neadekvátnosťou zdrojov, 
nejasnými cieľmi organizácie a nedobrovoľnosťou 
klientov. Na prekonanie nepriaznivých podmienok 
práce je im umoţnené vytvárať si stratégie, ktoré 
zjednodušujú ich rozhodovanie  o poskytnutí, resp. 
neposkytnutí sluţby, a to najmä stratégie na 
ovplyvňovanie dopytu, kontrolu klientov a 
ovplyvňovanie výberu klienta. V práci sa zaoberáme 
významnosťou týchto faktorov a ich ovplyvňovaniu 

rozhodovania street-level byrokratov na oddeleniach 
cudzineckej  polície pri udeľovaní pobytov. Výsledky 
výskumu poukazujú na významnosť viacerých 
faktorov, ktoré by bolo vhodné eliminovať.   

 
 PAULIKOVÁ, ZORA: ANALÝZA 

KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU – 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA MINISTERSTVO 
FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.  

Vedúca diplomovej práce: Mgr. Alexandra Poláková 
Suchalová, PhD.   
 

Záverečná práca sa zaoberá skúmaním 
komunikačného procesu medzi verejnou správou a 
verejnosťou na prípadovej štúdií Ministerstva financií 
Slovenskej republiky. Cieľom práce je analyzovať a 
zhodnotiť proces komunikácie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky s verejnosťou prostredníctvom 
analytického rámca. Ako analytický rámec je v práci 
pouţitý model komunikácie vytvorený na účely 
diplomovej práce. Výskum je vykonaný na základe 
kvalitatívneho výskumu, prostredníctvom 
semištrukturovaných rozhovorov a analýzy 
dokumentov. Záverom práce je popísanie a 
zhodnotenie komunikačného procesu.  
 

 ÖLVECKÁ, MÁRIA: FINANCOVANIE 
MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ: 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA NÍZKOPRAHOVÝCH 
PROGRAMOV PRE DETI A MLÁDEŢ NA 
SLOVENSKU 

Vedúca diplomovej práce: doc. Mgr. Katarína 
Staroňová, PhD.  
 

Diplomová práca sa zaoberá financovaním 
neziskových organizácií zastrešujúcich nízkoprahové 
programy pre deti a mládeţ. Tieto organizácie patria 
do špecifickej oblasti mimovládnych organizácií na 
Slovensku, ktoré poskytujú sociálne sluţby a nie sú 
svojou činnosťou schopné tvoriť zisk. Z tohto 
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dôvodu zabezpečujú podporu pre svoju činnosť 
prostredníctvom zdrojov z verejného a súkromného 
sektora, individuálnych darcov, nadácií a podobne. 
Cieľom tejto prípadovej štúdie je poukázať na 
špecifickosť a odlišnosti pri financovaní 
nízkoprahových programov pre deti a mládeţ v 
porovnaní s všeobecnými trendmi a moţnosťami vo 
financovaní mimovládnych organizácií, ich 
udrţateľnosť a výzvy, ktorým v najbliţšej dobe budú 
čeliť. Výsledky kvalitatívneho výskumu ukázali 
význam diverzifikácie zdrojov, potrebu orientovať sa 
na spoluprácu s firemnými a individuálnymi darcami, 
ako aj nutnosť posilniť pozíciu zastrešujúcej Asociácie 
nízkoprahových programov pre deti a mládeţ.  
 

 JAJCAYOVÁ, ZUZANA: HODNOTENIE 
VPLYVOV (IA) V PRAXI MINISTERSTIEV 
SR: KVALITA INFORMÁCIÍ V DOLOŢKE 
VPLYVOV.  

Vedúca diplomovej práce: doc. Katarína Staroňová, 
PhD.  
 

Diplomová práca sa zaoberá skúmaním nástroja 
hodnotenie vplyvov z pohľadu výstupového 
dokumentu, ktorým je dôvodová správa a doloţka 
vplyvov, na základe ktorých sa politici rozhodujú pre 
optimálne varianty riešení jednotlivých regulačných 
opatrení. Prvou úlohou našej práce bolo zistiť, aký 
druh informácií a v akej kvalite sa nachádzal vo 
výstupových dokumentoch za rok 2009, ktoré 
predloţili na rokovanie vlády jednotlivé ministerstvá 
SR.  
Analýzu výstupových dokumentov sme vykonali 
pomocou analytickej metódy kódovanie, pomocou 
ktorej sme získali údaje o druhu a kvalite jednotlivých 
informácií obsiahnutých v daných výstupových 
dokumentoch za rok 2009. V druhej časti práce sme 
získané údaje porovnávali s údajmi z výskumu 
docentky Staroňovej, ktorá analyzovala kvalitu 
informácií vo výstupových dokumentoch v období 
rokov 2001 aţ 2007. Na základe porovnania daných 
údajom sme zistili, ţe vďaka prijatiu Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov z roku 
2008, došlo k miernemu zvýšeniu úrovne kvality 
výstupových dokumentov z roku 2009 oproti roku 
2007. 
 

 FÖLDEŠOVÁ, LUCIA: VNÍMANIE 
DOBRÝCH PRACOVNÝCH MIEST: 
ANALÝZA DISKURZU NA SLOVENSKU.  

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 
 
Táto diplomová práca sa zaoberá vnímaním dobrých 
pracovných miest na Slovensku. Má za úlohu zistiť, 
aké zamestnanie je povaţované za kvalitné a aké sú 

znaky takéhoto zamestnania. Hlavným výskumným 
cieľom záverečnej práce je odpovedať na otázku, aké 
je to dobré, respektíve kvalitné zamestnanie a aké sú 
jeho atribúty. Cieľ sa budeme snaţiť dosiahnuť 
prostredníctvom kvalitatívneho výskumu, konkrétne 
formou hĺbkových rozhovorov. Tieto rozhovory budú 
uskutočnené s jednou z relevantných skupín, v našom 
prípade so skupinou zamestnávateľov. Odpovede 
získané v rozhovoroch nám poslúţia na dosiahnutie 
stanoveného cieľa a na zodpovedanie výskumných 
otázok.  
 
 CHOVANEC, MARTIN: ZAMESTNANOSŤ 

RÓMOV, BARIÉRY PRE JEJ ZVÝŠENIE A 
ODPORÚČANIA PRE VEREJNÚ POLITIKU: 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA OBCE SPIŠSKÝ 
HRHOV. 

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 
 
V záverečnej práci sa zaoberáme zamestnanosťou 
Rómov a ich skúsenostiam na trhu práce na 
konkrétnej prípadovej štúdii obce Spišský Hrhov. 
Zameriavame sa na bariéry, ktoré ovplyvňujú ich 
uplatnenie sa na pracovnom trhu a analyzujeme 
niektoré opatrenia, ktoré slúţia k zvyšovaniu ich 
zamestnávania. Problematika exkludovaných komunít 
sa z dôvodu jej komplikovanosti, multidimenzionality 
a potreby osobitného prístupu čoraz viac dostáva do 
popredia aj v oblasti samosprávnej politiky. Sociálna 
oblasť, oblasť bývania, či vzdelávania sú uţ dlhšiu 
dobu politikami, ktoré úzko súvisia s riešením sociálne 
a ekonomicky vylúčených komunít, no oblasť 
zamestnanosti v súčasnosti len čaká na komplexnejšie 
a systémové riešenia, ktoré sa dajú identifikovať 
prostredníctvom pilotných projektov, či ojedinelých 
„good practise“ postupov a pomôcť tak samosprávam 
v riešení problémov lokálneho trhu práce spôsobmi, 
ktoré sa formou centrálnych opatrení riešiť nedarí. V 
kontexte zamestnanosti vylúčených komunít sa 
zameriavame na komunitu Rómov, ktorá sa na 
Slovensku povaţuje z rôznych dôvodov za jednu z 
najzraniteľnejších skupín na trhu práce. Popis stavu a 
pochopenie reálií v ktorých sa táto skupina 
obyvateľstva nachádza, môţe napomáhať pri 
identifikácií spôsobov akými sa dajú eliminovať riziká 
ich sociálneho vylúčenia, pričom rozhodujúcu úlohu tu 
zohráva práve vylúčenie z trhu práce. Vzhľadom na 
často krát chýbajúce oficiálne štatistické dáta 
popisujúce situáciu dotknutých skupín obyvateľstva sa 
v našej práci zameriavame aj na deskriptívu a 
kvantitatívny popis situácie v reálnom prostredí obce s 
výrazným zastúpením rómskeho obyvateľstva. 
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 BORŠOVÁ, A.: ANALÝZA MODELOV 
OCEŇOVANIA A PREROZDEĽOVANIA 
RIZIKA V ZDRAVOTNOM POISTENÍ.  

Vedúci diplomovej práce: Mgr. Ing. Martin Filko 
 

Efektívna kvantifikácia rizika v zdravotnom poistení, 
ako neurčitého budúceho stavu, je dodnes hlavnou 
prioritou viacerých analýz a stále pretrváva snaha nájsť 
a uplatniť čo najpresnejšiu prediktívnu hodnotu 
modelov prerozdelovania. Cieľom diplomovej práce je 
analýza vybraných modelov oceňovania a 
prerozdeľovania rizika v zdravotnom poistení a 
predstavenie konkrétnych moţností zmeny súčasného 
systému kompenzácie rizikovej štruktúry poistencov. 
Práca sa zaoberá nástrojmi oceňovania rizík, ktoré sú 
zaloţené na sofistikovanejších mechanizmoch 
prerozdelenia neţ doposiaľ vyuţívanom systéme na 
Slovensku. Zámerom diplomovej práce je zhodnotiť 
nakoľko zvýší pridanie ďalších prediktorov k súčasne 
vyuţívanému modelu jeho predikčnú silu na základe 
R² vysvetľujúcu variabilitu nákladov na zdravotnú 
starostlivosť a poksytnúť odporúčania pre nastavenie 
mechanizmu rizikovej kompenzácie. Materiál a 
metodika: Prehľadová štúdia poskytuje vyuţitím 
domácej i zahraničnej literatúry základný teoretický 
prehľad o systéme prerozdelenia na trhu zdravotného 
poistenia, o typoch prerozdelenia, ich kvantifikácii a 
aplikácii, vrátane odporúčaní pre zlepšenie zdravotnej 
politiky. Štúdia sa opiera o dáta 45 579 poistencov za 
obdobie roku 2009, je doplnená ich finančnou 
analýzou, grafmi a tabuľkami vytvorenými pomocou 
štatistického programu SAS EG a MS Excel. Výsledky: 
Analýza kvantitatívnych údajov prispela k 
ohodnoteniu prediktívnej sily modelov prerozdelenia. 
Potrvdil sa predpoklad, podľa ktorého prispeje 
aplikácia holandského modelu PCG k zvýšeniu 
prediktívnej sily súčasného modelu prerozdelenia. 
 

 
 

 BAŤKA, D.: MODELY VŠEOBECNEJ 
EKONOMICKEJ ROVNOVÁHY A ICH 
VYUŢITIE PRE ANALÝZU ENERGETICKEJ 
POLITIKY 

Vedúca diplomovej práce: Ing. Veronika Miťková, 
PhD. 
 

Diplomová práca sleduje viacero cieľov. Hlavným 
cieľom je za pomoci aplikácie CGE modelu zistiť 
vplyv zmien v energetickom sektore na ekonomiku 
SR. Splnenie hlavného cieľu je podmienene trojicou 
čiastkových cieľov, medzi ktoré patrí dôsledný opis 
teoretických východísk CGE modelov. Dôkladné 
pochopenie princípu fungovanie CGE modelov je 
nevyhnutné pre ďalší z čiastkových cieľov – 
vytvorenie apkikácie CGE modelu jednoduchej 
ekonomiky s úsporami a investíciami pre ekonomiku 
SR za rok 2009, na ktorom budeme simulovať 
exogénne škody a sledovať dopady týchto zmien. 
Porovnávaním východiskového stavu ekonomiky a 
stavu ekonomiky po simulovaní šoku nám pomôţe 
identifikovať charakteristické črty energetického 
priemyslu v SR a dopomôţe k naplneniu tretieho 
čiastkového cieľu, ktorým je zostavenie charakteristiky 
energetického odvetvia v rámci ekonomiky SR. 
Diplomová práca pozostáva z troch kapitol. Prvá 
kapitola sa venuje teoretickým východiskám CGE 
modelov, matíc spoločenského účtovníctva, ktoré 
predstavujú údajovú zákaldňu pre CGE modely, 
literatúre, ktorá sa venuje CGE modelom pouţitých na 
analýzu energetickej politiky v národných 
ekonomikách a cieľom energetickej politiky SR, z 
ktorých vychádzame v tretej kapitole. Druhá kapitola 
opisuje metodológiu, definuje výskumné otázky a 
popisuje tvorbu aplikovaného CGE modelu na 
ekonomiku SR. Tretia kapitola predstavuje samotný 
výskum, simuláciu exogénnych šokov a interpretáciu 
získaných výsledkov.  
 

Z KNIŢNICE VEREJNEJ POLITIKY 

 

 AKO VYTVORIŤ DOBRÉ VEREJNÉ 
SLUŢBY PODĽA LE GRANDA 

Julian Le Grand: The Other Invisible Hand. Princeton 
University Press, 2007.  
Mgr. Ľudmila Staňová 
 
Meno britského profesora z London School of Economics, 
Juliena Le Granda, je známe nielen v akademických, 
ale aj v politických kruhoch. Ako odborník na sociálnu 
politiku bol v rokoch 2003 - 2005 poradcom 
vtedajšieho premiéra Tonyho Blaira zo sociálno-
demokratickej Labour Party. Bol autorom viacerých 
reforiem vo verejnom sektore. Najznámejší je však 
vďaka zavedeniu modelu voľby a súťaţe (Choice and 

 Competition Model) do britského zdravotníctva 
a školstva. Práve o spomenutom modeli je jeho kniha 
The Other Invisible Hand. 
 
Táto na akademické pomery útla, sotva 200-stranová 
kniţka, je rozdelená do šiestich prehľadných kapitol. 
Prvá kapitola , ako to býva zvykom, poskytuje úvod do 
problematiky, v ktorom autor zasadzuje model voľby 
a súťaţe do kontextu cieľov a prostriedkov (ends and 
means) verejných sluţieb. Druhá kapitola je uţ 
podrobnejším opisom spomínaného modelu a 
v nasledujúcich dvoch ho aplikuje do prostredia 
zdravotníctva a školstva. V piatej kapitole s názvom 
„Nové myšlienky“ sa autor snaţí model obohatiť 
o koncepty bonusov pre znevýhodnených (disadvantage 
premiums) a o koncept rozpočtu pacienta (patient budget), 
aby tak vyriešil slabé stránky modelu v oblasti 
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zabezpečenia jeho rovnosti a zúčtovateľnosti. 
Pozoruhodná je posledná, šiesta kapitola, ktorá 
prezrádza, ţe autorovým publikom zrejme nemá byť 
len odborník, študent, či široká verejnosť, ale aj 
politik. Model výberu a súťaţe v nej totiţ skúma 
z dvoch pohľadov - z pohľadu sociálno-demokratickej 
pravice a konzervatívnej pravice. Knihu uzatvárajú dve 
recenzie - jedna písaná ako podpora pre dielo, druhá 
ako kritika, vďaka ktorým je čitateľ ešte viac 
podnecovaný k zamysleniu sa nad danou témou. 
Silnou stránkou knihy je zrozumiteľnosť textu a ľahký 
jazyk, čo ocení nielen odborník, ale najmä človek, 
ktorý nemá vzdelanie v danej problematike, no chce sa 
dozvedieť viac o zavedení prvku súťaţe do verejného 
sektora.  
 
Autor otvára knihu otázkou „Ako vytvoriť dobrú 
verejnú sluţbu?“. Pre Le Granda je to otázka cieľa 
danej sluţby a výberu adekvátnych prostriedkov k jeho 
dosiahnutiu. Le Grand v tejto práci zohľadňuje päť 
cieľov verejných sluţieb: kvalitu, účinnosť, 
responzívnosť, zúčtovateľnosť a rovnosť. 
Prostriedkami k dosiahnutiu týchto cieľov sú štyri 
modely poskytovania verejných sluţieb: 1. Model 
zaloţený na dôvere k poskytovateľom sluţieb, 2. 
Model zaloţený na riadení poskytovateľov príkazmi 
(Command & Control), 3. Model, v ktorom majú 
určujúce slovo prijímatelia (Voice Model) a 4. Model 
voľby a súťaţe. Ako však tvrdí v závere, v systéme 
verejných sluţieb by nemal absentovať ani jeden 
z modelov - ideálna je ich kombinácia. A predsa 
vyzdvihuje jeden model nad ostatné, nakoľko je 
niečím výnimočný. Model voľby a súťaţe dáva 
poskytovateľom verejných sluţieb viac stimulov pre 
dosiahnutie spomínaných cieľov vďaka „neviditeľnej 
ruke“, ktorá človeka vedie k voľbe najlepšej 
alternatívy. 
 
V ďalšej kapitole autor vyzdvihuje pozitíva modelu 
a reaguje na najčastejšie námietky voči nemu. Sú nimi 
tvrdenia, ţe: 1. Ľudia voľbu nechcú, pretoţe ich núti 
rozhodovať sa a ľudia radšej nechávajú rozhodnúť 
iných, 2. Skutočnú moţnosť výberu majú len vyššie a 
stredné vrstvy, pretoţe tie sa vţdy dostanú k najlepším 
sluţbám, kým ostaní dostanú len to, čo im zvýši, 3. 
Súťaţ nepatrí do verejného sektora, pretoţe ohrozuje 
etiku poskytovateľov. Le Grand tieto argumenty 
postupne vyvracia a nabáda k nazeraniu na sluţby cez 
otázku motivácie jednotlivcov  a toho, čo ich stimuluje 
ku konaniu. Tento pohľad nadväzuje na jeho staršiu 
a podľa mnohých najúspešnejšiu publikáciu, Motivation, 
Agency and Public Policy: of Knights and Knaves, Pawns and 
Queens, v ktorej rozdeľuje poskytovateľov verejných 
sluţieb na rytierov (knights), ktorí sa z číreho 
altruizmu snaţia poskytovať čo najkvalitnejšie sluţby 
a na „podliakov“ (knaves), ktorí naopak svoje 
postavenie zneuţívajú pre osobný prospech. 

V reálnom ţivote sa vyskytujú oba typy 
poskytovateľov a často sú zmiešané aj v jednom 
človeku. Preto treba poskytovateľom verejných sluţieb 
ponúknuť také stimuly, na ktoré budú kladne 
reagovať bez ohľadu na to, či sú rytiermi alebo 
podliakmi. Takéto stimuly, vraví Le Grand, vie 
poskytnúť model výberu a súťaţe, ktorý zároveň 
z príjemcov verejných sluţieb, predtým pešiakov 
(pawns), urobí kráľovné (queens) so slobodou 
rozhodnúť sa.  
 
Na limity modelu voľby a súťaţe autor naráţa, keď ich 
aplikuje na konkrétne verejné sluţby - zdravotníctvo 
a školstvo. Fungovanie modelu si vyţaduje splnenie 
niekoľkých podmienok. Prvou je existencia reálnej 
súťaţe, ktorú moţno zabezpečiť priamymi platbami 
(či uţ peňaţnými alebo nepeňaţnými), existenciou 
alternatívnych poskytovateľov a umoţnením vstupu 
nových poskytovateľov, ako aj odchodu tých starých 
z trhu.  Aby si človek však mohol vôbec vybrať musí 
mať najprv informácie - toto je druhou podmienkou, 
bez ktorej model nemôţe fungovať. Poslednou 
podmienkou je niečo, čo síce neohrozuje samotné 
fungovanie modelu, ale má dopad na sociálnu rovnosť 
- tzv. „cream-skimming“ alebo uprednostňovanie 
„tých najlepších“, čím sa dostávajú do úzadia najmä 
sociálne znevýhodnení. Tieto podmienky moţno 
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zabezpečiť konkrétnymi nástrojmi, ktoré Le Grand 
predstavuje v ďalšej kapitole. Priame platby by sa do 
zdravotníctva mohli zaviesť tak, ţe kaţdý pacient by 
mal svoj rozpočet, z ktorého by financoval svoju 
liečbu. Tento nástroj by dal pacientovi moc sám 
rozhodnúť o svojej liečbe uvedomujúc si jej náklady. 
Ako Le Grand vzápätí pripúšťa, je pravdepodobné, ţe 
kaţdý pacient by chcel maximalizovať svoj zisk, čo by 
mohlo viesť k neefektivite, nehovoriac o tom, ţe 
samotné nastavenie rozpočtu kaţdého pacienta by bol 
veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces. Ďalším 
nástrojom zavedenia priamych platieb sú bonusy pre 
znevýhodnených. Ako napovedá samotný názov, ide 
o peňaţný stimul pre poskytovateľov sluţieb, ktorý by 
mal eliminovať „cream-skimming“.  

Záverečná kapitola knihy je pozoruhodná pre snahu 
autora presvedčiť stúpencov sociálnej demokracie 
o tom, ţe model voľby a súťaţe neohrozuje rovnosť, 
ako sa mnohí z nich obávajú. Práve naopak, ak sa 
uplatnia nástroje pre odstránenie znevýhodňovania 
určitých sociálnych skupín, má tento model veľkú 
perspektívu pre celkový rozvoj verejných sluţieb. Na 
túto kapitolu viac ako na ostatné platí to, čo píše 
Daniel Lipsey ako kritický recenzent na konci tejto 
knihy, keď s humorom anglického gentlemena tvrdí, 
ţe autor miestami píše listy svojmu šéfovi. 
 

Mgr. Ľudmila Staňová 
 

 
 
INFOSERVIS ÚVPE – NOVINKY, KONFERENCIE, PUBLIKÁCIE  

 
 

BUDE SA KONAŤ NA FSEV 

 KONFERENCIA: KVALITATÍVNY PRÍSTUP 
a METÓDY VO VEDÁCH O ČLOVEKU 

 
Nový rok 2012 sa na FSEV začne v znamení 
kvalitatívnych výskumných metód. 23. – 24. januára 
2012 sa tu bude konať jedenásty ročník 
konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy vo 
vedách o človeku“ s tohtoročnou témou „Diverzita 
v spoločenských vedách“. Konferencia sa bude 
venovať trom tematickým okruhom: (1) 
kvalitatívnemu výskumu a diverzite disciplín; (2) 
diverzite ako predmetu výskumu; a (3) diverzite 
prístupov k spoločenskovednému poznávaniu. 
Konferenciu spoločne organizujú Slovenská akadémia 
vied v Bratislave, FSEV UK, Lekárska fakulta 
Univerzity Karlovej v Prahe a Pedagogická fakulta UK 
v Bratislave. Viac informácií o podujatí nájdete na 
webovej stránke http://www.qakonference.cz/ Na 
konferencii vystúpia aj viacerí pracovníci ÚVPE. O ich 
príspevkoch budeme bliţšie informovať v ďalšom 
čísle PPN.  

 

AKTUALITY 

 
 PODĽA ARRA SME OPÄŤ NAJLEPŠÍ 

 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
v Bratislave (FSEV UK) obhájila prvé miesto 
v kategórii ostatné spoločenské vedy v rebríčku 
hodnotenia slovenských verejných vysokých škôl a ich 
fakúlt podľa Akademickej rankingovej a ratingovej 
agentúry (ARRA) , ktorá toto hodnotenie realizuje uţ 

v poradí siedmy rok. 
Zo správy hrdo 
citujeme: „Na 
prvom mieste je 
rovnako ako minulý 
rok Fakulta 
sociálnych a 
ekonomických vied 
UK (FSEV UK), 
ktorá mala v roku 
2010 najvyššiu 
grantovú úspešnosť, 

najväčší podiel zahraničných študentov na počte 
denných študentov, ako aj najvyšší pomer počtu 
prihlásených uchádzačov k plánu. Zatiaľ čo nikto zo 
skupiny „ostatné spoločenské vedy“ nemá za 
posledných desať rokov evidovaných viac ako 10 prác 
v medzinárodných databázach, FSEV UK ich má viac 
ako 70.“ Celú správu si môţete prečítať na 
http://www.arra.sk/ranking-2011  
Len tak ďalej, FSEV!!! 
 

 NOVÁ DOKTORANDKA NA ÚVPE
 
Je nám cťou predstaviť vám našu staro-novú 
kolegyňu-doktorandku Mgr. Ľudmilu Staňovú, ktorá 
od svojho nástupu na denné doktorandské štúdium 
naplno pracuje a zapojila sa ako do projektovej 
činnosti, pedagogického procesu, tak aj do prípravy 
nového čísla PPN. Ľudka je absolventkou externého 
magisterského štúdia na Ústave verejnej politiky a 
ekonómie (2010) a bakalárskeho štúdia na katedre 
politológie FiF UK (2008).  Popri štúdiu pracovala na 
komunikačnom odbore Ministerstva vnútra SR, kde sa 
venovala komunikácii s médiami, ako aj navrhovaniu 
komunikačných kampaní. Diplomovú prácu písala na 
tému "Projekt modernizácie integrovaného 
záchranného systému ako inovačný proces". Vo svojej 

http://www.qakonference.cz/
http://www.arra.sk/ranking-2011
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dizertačnej práci sa bude venovať téme politicko-
administratívnych vzťahov v ústredných organizáciách 
štátnej správy. 

Mgr. Ľudmila Staňová (foto: T. Jacko) 
 

KONFERENCIE  
 

 „MY PHD 2011“ 
 

V dňoch 20. - 22. októbra 2011 sa v Skalici 
realizovala medzinárodná konferencia 
doktorandských študentov „My PhD 2011“ 
s tohtoročnou témou “Does place matter? Central 
and Eastern Europe in the global world of the 21. 
century.” Konferenciu uţ piaty rok organizuje 
Friedrich Ebert Stiftung pod záštitou Brigity 
Schmögnerovej. Na konferencii sa stretlo vyše 
dvadsať doktorandov spoločenských vied 
predovšetkým z regiónu strednej a východnej 
Európy. ÚVPE na konferencii My PhD 2011 
prezentovala Mgr. Tina Gaţovičová, ktorá 
vystúpila s príspevkom s názvom „Language 
policies in education – dealing with diversity in 
liberal democracies“. Príspevok vznikol počas 
študijného pobytu autorky na University of Oslo 
v auguste 2011. Príspevky z konferenciu budú 
uverejnené v zborníku.   

 29TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
“MATHEMATICAL METHODS IN 
ECONOMICS 2011”, 6-9 SEPTEMBER 
2011, JANSKÁ DOLINA, SLOVAKIA. 
 

The conference was jointly organized by Faculty 
of Economics and Statistics, University of 
Economics in Prague, Faculty of Economic 
Informatics, University of Economics in 
Bratislava, Czech Society of Operational Research, 
Slovak Society of Operational Research, and 
Czech Econometric Society, in order to celebrate 
20th Anniversary of the Czech and Slovak 
Operational Research Societies. It was devoted to 
new developments in operational research, 
econometrics, and mathematical economics. 
Participant from the Institute of Public Policy and 
Economics was Milan Horniaček with his paper: 
Possibility of Strictly Pareto Efficient 
Consumption Allocation in a General Equilibrium 
in an Oligopolistic Economy. 
  
 

 INTERNATIONAL 
INTERDISCIPLINARY COLLOQUIUM 
„ACTUAL QUESTIONS OF SOCIAL 
AND HUMAN SCIENCES“,  
23. SEPTEMBER 2011, BRATISLAVA 
 

The colloqium waas organized by the Slovak 
University of Technology in Bratislava, Institute 
of Management, Department of Management of 
Chemical and Food Technologies. Participant 
from the Institute of Public Policy and Economics 
was Milan Horniaček with his paper Complementary 
Character of Activities in Organizations. 
People in organizations perform complementary 
activities. Even in the case when two persons 
apply for the same job and they have the same 
abilities – and, hence, prior to their employment in 
the organization, they can be viewed as perfect 
substitutes – their activities become 
complementary after they start to work in the 
organization (because the organization needs the 
activities performed by both of them in order to 
achieve its goals). This fact should be taken into 
account in the management of organization and 
evaluation of employees. Artificial creation of 
competition between employees performing 
complementary activities decreases the efficiency 
of organization. In the paper, we give examples of 
such erroneous approach from education, health 
care, and collective sports. 
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 8. VEDECKÁ KONFERENCIA 
DOKTORANDOV A MLADÝCH 
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV 
INTERPOLIS 

 
Na Fakulte politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 
10. novembra 2011 uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia doktorandov Interpolis, venovaná 
aktuálnym otázkam teórie a praxe politiky. Z ÚVPE sa 
jej v sekcii Moderné výzvy v riadení ekonomiky a 
verejnej správy zúčastnila Mgr. Darina Ondrušová. 
Hlavným prínosom konferencie bola moţnosť 
oboznámiť sa s témami, ktorým sa v tejto oblasti 
venujú kolegovia doktorandi predovšetkým na 
slovenských univerzitách, a tieţ v ČR a Poľsku. 
Príspevky z konferencie budú uverejnené v 
pripravovanom zborníku.  
 
 

 INTERNATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE: IMPROVING THE 
EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES. 
[MEDZINÁRODNÁ AKADEMICKÁ 
KONFERENCIA: ZVYŠOVANIE 
EFEKTIVITY VEREJNÝCH SLUŢIEB], 28 – 
29. JÚN  2011, MOSKVA 

 
Tomáš Jacko a Karol Decsi sa zúčastnili 
medzinárodnej akademickej konferencie Zvyšovanie 
efektivity verejných sluţieb, ktorá sa uskutočnila 28. 
a 29. júna 2011 v Moskve na pôde ruskej univerzity 
Higher School of Economics. V rámci panelu 
Transparency and anti-corruption Tomáš predniesol 
vlastný príspevok „Managing a Town in a Different 
Way: A Mayor Transforms a Slovak Town“, ktorý bol 
analýzou faktorov prijatia protikorupčných opatrení 
v meste Martin. Nadviazal tieţ nové kontakty, 
predovšetkým s profesormi Kenneth Apfel (University 
of Maryland), Robert Wilson (University of Texas), 
a Joaquin Herranz (University of Washington). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquin Herranz, Kenneth Apfel, Tomáš Jacko, 
Robert Wilson 

 

 MEDZINÁRODNÁ ELEKTRONICKÁ 

VEDECKÁ  KONFERENCIA, 22. - 24. JÚL 

2011  
 
V dňoch 22-24. júla 2011  sa organizovala 
Medzinárodná elektronická vedecká  konferencia  pre 
doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých 
vysokoškolských učiteľov.  Konferencia bola 
organizovaná Prešovskou univerzitou  a jej cieľom 
bola prezentácia aktuálnych poznatkov a výsledkov 
vedeckej práce doktorandov, vedeckých pracovníkov 
a mladých vysokoškolských  učiteľov v oblasti 
pedagogických vied.  Tematicky zahŕňala oblasti 
pedagogickej vedy rozdelenej do týchto sekcií: 
 
1. Multikultúrna výchova a jej inovácie 
2.Pedagogika voľného času v premenách doby 
3. Účiteľ a pedagogika profesia 
4. Didaktika v teórii a praxi. 
 
Konferencia prebehla elektronicky a jednotlivý 
účastníci mohli komentovať všetky prihlásené 
príspevky z akéhokoľvek miesta. Zúčastnilo sa jej 87 
účastníkov v oblasti pedagogických vied. ÚVPE na 
konferencii prezentovala Katarína Lovrantová, MSc., 
ktorá vystúpila s príspevkom Metóda a didaktika 
blended learning a e-learning vo vyučovaní 
technických predmetov v akademickom prostredí 
na Slovensku. Prípadová štúdia. Príspevok vznikol 
v spolupráci s Mgr. Karolom Decsim, doktorandom 
ÚVPE. Príspevky z konferencie budú uverejnené v 
zborníku. 

 
 

 GLOBAL EDUCATION CONFERENCE,  

14. - 18. NOVEMBER 2011   

 
V dňoch 14-18. November 2011 sa uskutočnila 
celosvetová online  Global Education Conference. 
Cieľom konferencie je spájať pedagógov, študentov 
a organizácie na všetkých úrovniach a teda zvýšiť 
moţnosti na vytvorenie globálneho networku ľudí 
zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania. 
 
Účastníci Global Education Conference prezentovali 
v rôznych online workshopoch svoje myšlienky, 
príklady z praxe alebo projekty týkajúce sa spájania 
pedagógov a študentov so silným dôrazom na 
podporu globálnej informovanosti a spolupatričnosti 
ohľadne problematiky vzdelávania.  Konferencii sa 
zúčastnilo aţ 9783 nadšencov vzdelávania z celého 
sveta.  ÚVPE na konferencii prezentovala Katarína 
Lovrantová, MSc.ktorá sa aktívne zapojila do 
viacerých diskusií v rozdielnych tematických 
workshopoch. napr.vo workshope Hungry for Peace; 
Edu-Collaboration. 
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PPN ODPORÚČA 
 

 NEMAJ NA SALÁME 

 
Cieľom projektu je 
upriamiť pozornosť 
širokej i odbornej 
verejnosti na potrebu 
monitoringu uplatnenia 
absolventov v praxi ako 
nevyhnutnú podmienku 
budúceho skvalitnenia 
vysokého školstva.  

Podľa slov manaţérky projektu, Lucii Kleštincovej: 
„Na Slovensku v súčasnosti nemáme ţiadne 
informácie o tom, na akej pozícii sa 
absolventi jednotlivých fakúlt uplatňujú, aká je väzba 
medzi vzdelaním a prácou, ktorú vykonávajú, ako boli 
spokojní so vzdelaním, ktoré získali, keby mali 
moţnosť, či by sa znovu prihlásili na toto štúdium a 
odporučili ho ďalej, aké zručnosti a vedomosti získali 
a aké im, naopak chýbajú. "Snaţili sme sa 
zosumarizovať odkaz trhu práce, aby sa im 
vysoká škola vyberala ľahšie," poznamenala Lucia 
Kleštincová. Inštitút hospodárskej politiky 
vydal broţúrku s odkazmi od personalistov rôznych 
firiem a štatistikami mzdových príjmov na rôznych 
pracovných pozíciách. Zároveň spustil webovú 
stránku www.nemajnasalame.sk, kde štatistiky a 
odkazy aktualizujú a dopĺňajú. Záujemcovia tu nájdu aj 
videá s posolstvom úspešných absolventov, ktorí sa 
uplatnili vo vyštudovaných odboroch. 

 
 
LETNÉ ŠKOLY 
 

 LETNÁ ŠKOLA ETNICKÝCH A 
MIGRAČNÝCH ŠTÚDIÍ 

 
V júli 2011 sa na 
pôde FSEV 
organizoval druhý 
ročník Letnej školy 
etnických a 
migračných štúdií. 
Letnú školu 

organizovalo 
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), 
pričom Fakulta sociálnych a ekonomických vied bola 
jedným z partnerov podujatia. Hlavným 
organizátorom letnej školy bol Michal Vašečka 
(CVEK), ktorý vyučuje aj na ÚVPE predmet Migračná 
politika.  Dvojtýţdňová vzdelávacia aktivita sa 
venovala témam etnicity, nacionalizmu, integrácie a 
inklúzie, deetnizácie verejného priestoru a zahraničnej 

migrácie. Počas programu letnej školy vystúpilo vyše 
tridsať domácich aj medzinárodných odborníkov, 
mimo iného Timothy Snyder (Yale University), Tove 
Malloy (riaditeľka European Centre for Minority 
Issues, Flensburg), Radim Marada (Masarykova 
Univerzita, Brno) a mnohí ďalší.    Cieľová skupina 
letnej školy boli predovšetkým študenti magisterského 
a doktorandského štúdia a 
mladí výskumníci z krajín 
strednej a východnej 
Európy. Zúčastnilo sa vyše 
štyridsať účastníkov, medzi 
nimi aj čerstvá absolventka 
ÚVPE Kristína Lukoťková, 
ktorá pre PPN opísala svoje 
skúsenosti.  
 
 

 DO ŠKOLY V LETE? ÁNO! 
 
Mnohí ľudia sa od poslednej ukončenej skúšky škole 
vyhýbajú veľkým oblúkom. Niektorí sa pri spojení 
„letná škola“ len pousmejú, a spýtajú sa, či nemáme 
nič lepšie na práci. Ale našťastie sa stále nájdu ľudia, 
ktorí naozaj nič lepšie na práci nemajú, pretoţe letná 
škola je najlepšia alternatíva. Stretnúť mladých ľudí, 
ktorí sa zaujímajú o jednu z najaktuálnejších tém 
dneška, ktorí sú ochotní diskutovať a podeliť sa 
o svoje vnímanie sveta, bolo skvelým vyuţitím letného 
času. Aj preto som vďačná, ţe som mohla absolvovať 
Letnú školu etnických a migračných štúdií.  
 
Program bol skutočne rozmanitý, od prednášok, cez 
workshopy, aţ po exkurzie. Škála kvality bola rôzna, 
ale úprimne povedané prevládali skvelé programové 
časti. Aj tie horšie časti boli na niečo dobré – hlavne 
z pohľadu verejnej politiky. Mali sme moţnosť vidieť, 
prečo veci nefungujú v praxi tak, ako by mohli.  
Čo sa týka zaplnenia času, počas letnej školy som mala 
naozaj čo robiť, aby som vnímala aj niečo iné, ako jej 
program. Tempo bolo naozaj „brutálne“. Štyri 
prednášky/workshopy denne, plus večerné aktivity 
človeka dokonale odtrhli od skutočného sveta 
a zasadili ho všetkými myšlienkami do migračnej 
tematiky. Plán to bol skvelý, len druhý týţdeň som uţ 
mala problémy všetky informácie absorbovať, únava aj 
ostatných účastníkov bola neprehliadnuteľná. Aj keď 
pri večerných aktivitách zrazu kaţdý znovu oţil (: 
Účastníci boli na jednotku, ako inak. Partia pozitívne 
naladených, pro-migračne zmýšľajúcich ľudí na 
jednom mieste, z toho nemôţe vzísť nič zlé. 

A kontakty sa do budúcnosti určite zídu   
Kaţdopádne, ako absolventka tohto ročníka, 
odporúčam Letnú školu kaţdému, kto sa zaujíma 
o migračnú politiku, resp. migráciu ako takú. Je to  
výborná šanca, ako získať nové pohľady na  tému 
migrácie, na získanie nových informácií a ideí, a takisto 
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určitého nadhľadu na túto tému. Pre mňa to bol skvelý 
záţitok, ďakujem. 

Mgr. Kristína Lukoťková 
 

 LETNÁ ŠKOLA: „RESCALING 
GOVERNMENT: REFORMING PUBLIC 
ADMINISTRATION AND LOCAL 
GOVERNMENT“. 

 
V gréckych Aténach sa v dňoch 18. – 23. septembra 
2011 uskutočnila letná škola pre doktorandov pod 
názvom "Rescaling Government: Reforming Public 
Administration and Local Government". 
Organizovaná bola v spolupráci troch inštitúcií – 
European Urban Research Association (EURA), 
International Centre for Black Sea Studies (ICBS) a 
pracovnej skupiny EuroLoc v rámci European 
Consortium for Political Research (ECPR). Medzi 
dvadsiatkou účastníkov z rôznych krajín bola aj Mgr. 
Darina Ondrušová. Medzinárodný charakter a 
interdisciplinarita sa prejavili aj v obsahovom zameraní 
letnej školy, kde sa kládol dôraz na komparáciu 
reforiem súvisiacich s veľkosťou a kompetenciami 
miestnych samospráv a aktuálne výskumné poznatky v 
tejto téme.  

 

 
 UNIKÁTNY VZDELÁVACÍ PROJEKT NA 

EKONOMICKEJ FAKULTE TUKE: LETNÁ 
ŠKOLA KOMUNÁLNEJ POLITIKY 

 
Policy Making and Politics at the Local Level (POL-
LOC) – tak sa nazýva projekt zameraný na 
problematiku komunálnej politiky, ktorý je 
koordinovaný na Ekonomickej fakulte Technickej 
univerzity v Košiciach. V rámci neho sa uskutočnilo 
v období od 19. júna do 3. júla 2011 rovnomenné 
vzdelávacie podujatie – letná škola. Prvý ročník tejto 
letnej školy bol organizovaný pod názvom: „1st 
Summer School of the Faculty of Economics TU of 
Košice: Policy Making and Politics at the Local Level: 
V4 countries and other CEE countries in comparative 
perspective“. Manaţérom projektu a zároveň 

riaditeľom letnej školy bol Daniel Klimovský, ktorý 
pôsobí na Katedre regionálnych vied a manaţmentu 
Ekonomickej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach. Spoluzáštitu nad týmto podujatím prevzal 
primátor mesta Košice, Richard Raši, a dekan 
Ekonomickej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach, Vincent Šoltés.  

Daniel Klimovský, riaditeľ letnej školy 
 
Účastníkov na prvej letnej škole bolo celkovo 66. 14 
z nich boli v pozícii mladých vysokoškolských 
učiteľov a zvyšných 52 účastníkov vystupovalo 
v pozícii vysokoškolských študentov. Hlavným 
kritériom výberu účastníkov bol ich záujem o 
problematiku tvorby verejnej politiky a politického 
súperenia na lokálnej úrovni. Jedným 
z hlavných cieľov letnej školy bolo vytvorenie 
vhodného podujatia na komunikáciu študentov 
a učiteľov z rôznych odborov (verejná správa, 
politológia, ekonómia, právo, humánna geografia 
a sociológia). Sledovalo sa tým pochopenie 
interdisciplinárneho charakteru štúdia komunálnej 
politiky. Zároveň sa tým vytvoril dôleţitý priestor na 
vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.  
 
Účastníci zastupovali nasledujúce krajiny a inštitúcie: 

 Slovenská republika (Technická univerzita 
v Košiciach, Univerzita Komenského 
v Bratislave,  Ekonomická univerzita v 
Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave) 

 Česká republika (Univerzita Karlova v Prahe, 
Univerzita Pardubice) 

 Maďarsko (Univerzita Corvinus v Budapešti) 

 Poľsko (Univerzita Márie Curie Sklodowskej 
v Lubline) 

 Slovinsko (Fakulta pokročilých sociálnych 
štúdií v Novej Gorici)  

 Rumunsko (Národná škola politických vied a 
verejnej správy v Bukurešti)  
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 Chorvátsko (Rijecká univerzita v Rijeke)  

 Macedónsko (Juhovýchodoeurópska univerzita 
v Tetove)  

 Moldavsko (Univerzita Perspectiva v Kišiňove)  

 Ukrajina (Štátna univerzita v Uţhorode) 

 Lotyšsko (Lotyšská univerzita v Rige) 

 Estónsko (Univerzita v Tartu) 

 Fínsko (Univerzita v Tampere) 

Účastníci letnej školy na prednáškach (v 2. rade 
študenti a doktorandi ÚVPE František Birčár, Martina 

Maczálová a Matús Čupka) 
 
Aby bol naplnený vzdelávací program letnej školy, 
bolo pozvaných trinásť odborníkov, ktorí prednášali 
na rôzne témy súvisiace s lokálnymi politickými, 
sociálnymi a ekonomickými otázkami. Garri Raagmaa 
(Estónsko) predniesol úvodnú prednášku na tému 
urbanizmu v európskych podmienkach. V rámci série 
prednášok pokračoval Anders Lidström (Švédsko), ktorý 
sa venoval úrovni európskej lokálnej demokracie. 
Ďalšiu prednášku poskytol Milan Vemić (Srbsko), ktorý 
sa zaoberal lokálnym ekonomickým rozvojom vo 
východnej a strednej Európe. Alexandru Stratan 
(Moldavsko) sa pokúsil o vymedzenie pozície orgánov 
verejnej správy vo vzťahu k lokálnemu 
ekonomickému rozvoju. Svoje miesto si v programe 
letnej školy našla aj téma marketingových metód 
a techník, ktorých cieľom je propagácia miest 
alebo vidieckych oblastí. V rámci programu letnej 
školy sa tejto téme venoval István Tózsa (Maďarsko). 
Vplyvu rôznych sociálnych, ekonomických 
a politických faktorov na kvalitu komunálnej politiky 
v krajinách strednej a východnej Európy sa venoval 
Michal Illner (Česká republika). Veli Kreci (Macedónsko) 
zameral svoju prednášku na analýzu tvorby verejných 
politík so špeciálnym zameraním na lokálnu úroveň. 
Sériu prednášok ukončil dlhoročný expert Rady 
Európy, Robert Hertzog (Francúzsko), ktorý sa venoval 
téme medziobecnej spolupráce. 

 
                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katarína Staroňová 
 
Aj Slovensko bolo zastúpené viacerými odborníkmi. 
Oto Hudec (Technická univerzita v Košiciach) rozobral 
tému vzťahu a prepojenosti lokálneho a regionálneho 
ekonomického rozvoja, Tomáš Sabol (Technická 
univerzita v Košiciach) uviedol účastníkov do 
problematiky e-governmentu. Korupcii, otvorenosti 
a transparentnosti v rámci tvorby komunálnych politík 
sa venovala Emília Sičáková-Beblavá (Univerzita 
Komenského v Bratislave). Katarína Staroňová 
(Univerzita Komenského v Bratislave) prezentovala 
prednášku venovanú metódam politickej analýzy a 
skupinu slovenských odborníkov uzatvorila Soňa 
Čapková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), 
ktorá svoju prednášku venovala lokálnemu 
finančnému manaţmentu.  

 

Emília Sičáková-Beblavá 
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Študenti si v popoludňajších hodinách mali moţnosť 
vybrať z pestrej ponuky voliteľných seminárov 
a workshopov venovaných rôznym témam súvisiacim 
s kľúčovými prednáškami. Tieto semináre 
a workshopy boli pripravené a vedené zúčastnenými 
mladými učiteľmi. Na letnú školu prišli aj odborníci 
z praxe, ktorí predstavili uţ realizované projekty. 
Napríklad projekty začleňovania rómskych komunít 
predstavila Slavomíra Mačáková (ETP Slovensko), Tomáš 
Jacko (Transparency International Slovensko) hovoril 
o projekte otvorenej samosprávy, porovnávaniu kvality 
cezhraničnej spolupráce medzi slovenskými 
a maďarskými subjektmi, ako aj medzi slovenskými 
a ukrajinskými subjektmi  sa venovala Nataša 
Matulayová (Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja Košice) a projekt Košice 2013 – Európske 
hlavné mesto kultúry prišiel predstaviť Peter Germuška 
(Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry), ktorý 
sa okrem toho venoval aj rozvoju kreatívnej 
ekonomiky v podmienkach mesta Košice. V rámci 
programu vystúpil aj Martin Kováč, splnomocnenec 
vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný 
manaţment povodí a krajiny. Ten sa vo svojom 
príspevku venoval komunálnej reforme a zároveň 
predstavil zámery vlády vo vzťahu k protipovodňovej 
ochrane. V neposlednom rade je vhodné spomenúť 
tieţ moderovanú diskusia na tému súčasných výziev 
stojacich pred obecnou samosprávou. Zúčastnili sa 
jej Ingrid Štegmannová (Sdruţení měst a obcí ČR) 
a Jaroslav Hlinka (Zdruţenie miest a obcí 
Slovenska). Všetky príspevky prezentujúcich 
odborníkov vyvolávali medzi účastníkmi debaty, 
čím sa naplnil jeden s cieľov letnej školy. 

Samozrejme, letná škola nebola len o prednáškach 
a seminároch. Účastníci sa vzájomne spoznávali 
počas rôznych voľnočasových aktivít. Jednou 
z najúspešnejších bol výlet mimo Košíc, presnejšie 
poznávanie vybraných miest a pamiatok zo 
zoznamu UNESCO. V rámci tohto výletu účastníci 
navštívili Spišský hrad, mesto Levoča, ale aj 
Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Ďalšou z úspešných 
aktivít bolo barbecue, na ktoré pozval účastníkov 
podujatia Richard Raši, primátor mesta Košice. Medzi 
ďalšie aktivity patrili napríklad bowlingový turnaj 
o pohár riaditeľa letnej školy, návšteva ZOO v 
Košiciach, jazda na letnej bobovej dráhe, či zdolávanie 
lanovej prekáţkovej dráhy v korunách stromov. 
Kultúrne sa účastníci mali moţnosť vyţiť na koncerte 
Ólafura Arnaldsa z Islandu, ktorý v priebehu letnej 
školy vystúpil v Košiciach.  
 
Intenzívne vzdelávanie je aj o tom, ţe zvyčajne netrvá 
dlho. A preto uţ o necelé dva týţdne od začiatku letnej 
školy prišli na rad testy a kolokviálna skúška, ktorým 
sa podrobili zúčastnení študenti. I keď výsledky boli 
rôznorodé, všetci účastníci splnili podmienky pre 

priznanie 4 ECTS. V rámci záverečného ceremoniálu 
boli nakoniec odmenení šiesti najlepší účastníci: Denis 
Babić (Chorvátsko), Jorge Marcano (Lotyšsko), Mária 
Špesová (Slovensko), Darina Ondrušová (Slovensko), 
Andrei Nicolae (Rumunsko) a Ivan Dušević (Chorvátsko). 
Títo študenti získali vecné dary (vybrané publikácie od 
NISPAcee a RSA) a celkový víťaz aj finančnú 
odmenu. 

Certifikácia účastníkov na obrázku M. Maczálová 
vľavo, študentka ÚVPE 

 

 
Riaditeľ letnej školy, členovia riadiaceho výboru 

a ocenení študenti – zľava: Daniel Klimovský, 
Katarzyna Radzik, Denis Babić, Jorge Marcano, Mária 

Špesová, Darina Ondrušová – doktorandka ÚVPE, 
Andrei Nicolae, Uroš Pinterič, Ivan Dušević a Diana-

Camelia Iancu 
 
Samozrejme, nič z toho by sa nemohlo uskutočniť, ak 
by podujatie nemalo dostatočnú finančnú podporu. 
Okrem partnerských univerzít/fakúlt, hrali významnú 
rolu zdroje poskytnuté prostredníctvom programu 
Erasmus – Intenzívne programy. Vďaka však patrí aj 
ďalším donorom, sponzorom či iným partnerom, bez 
pomoci a podpory ktorých by letná škola nebola 
zorganizovaná: Stredoeurópska iniciatíva: CEI 
University Network Programme, Rada Európy, 
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Medzinárodný vyšehradský fond: Visegrad 
Universities Studies Grant, Nadácia Tatra banky: 
Program podpory kvality vzdelávania na vysokých 
školách, Nadácia Slovenskej sporiteľne: Otvorený 
program pre vysoké školy, Nadácia Svätého 
Archanjela Michala – Substructio Sancti Michaelis 
Archangeli, Nadačné centrum lokálneho rozvoja 
v Lubline, Friedrich-Ebert-Stiftung Bratislava, 
MUNICIPALIA, a. s., Mesto Košice, Zdruţenie miest 
a obcí Slovenska, Sdruţení měst a obcí ČR, Slovenská 
agentúra pre cestovný ruch, Analytica, Skopje, , elfa, s. 
r. o., Coca-Cola Česká republika, s. r. o., Hotel 
Maraton**** Košice, Spoločnosť pre regionálnu vedu 
a politiku (člen ERSA – European Regional Science 
Association), NISPAcee – Network of Institutes and 
Schools of Public Administration in Central and 
Eastern Europe a RSA – Regional Studies Association. 
Mediálnymi partnermi podujatia boli: Korzár-
Východoslovenské noviny, Obecné noviny, Dimenzie, 
Územná samospráva, Public Policy News, Region 
Direct, Corvinus Regional Studies, Acta Politologica, 
EurActiv.sk, lokalnipolitika.cz, TV Region – televízia 
východného Slovenska, TV Naša, BEST Košice a 
Študentské informačné a poradenské centrum 
Technickej univerzity v Košiciach. 
 
Prvá letná škola bola len začiatkom projektu POL-
LOC. V ďalších rokoch je plánovaná séria podobných 
podujatí. Prvý ročník bol úspešný, no my veríme, ţe 
tie ďalšie budú ešte úspešnejšie.  
 
Všetky dôleţité informácie o projekte a jeho ďalších 
výstupoch moţno nájsť na internetovej stránke: 

www.polloc.eu.   

 
       Alica Fedoriková a PhDr. Daniel Klimovský, 
PhD.  
 

 LETNÁ ŠKOLA POL-LOC V KOŠICIACH 
OČAMI ÚČASTNÍKOV Z ÚVPE 

 
V dňoch 19. júna aţ 3. júla 2011 sa v Košiciach 
uskutočnila letná škola “Politics and Policy-Making at 
the Local Level“, skrátene POLLOC. Keďţe na tejto 
letnej škole mal ÚVPE svoje zastúpenie tak medzi 
účastníkmi, ako aj prednášajúcimi a toto podujatie by 
sme radi dali do pozornosti aj prípadným ďalším 
záujemcom, PPN vám ponúka krátky návrat do 
prázdninového obdobia a niekoľko dojmov z tejto 
letnej školy z pohľadu účastníkov.   
 
Prečo sa oplatí ukrojiť si z voľného času a po 
skončení semestra sa ešte vybrať vzdelávať? Jedným 
z dobrých dôvodov je nepochybne moţnosť rozšíriť 
si svoje akademické obzory, zamýšľať sa nad 
zaujímavými témami či dokonca  získavať inšpirácie 

pre písanie diplomových a iných prác. Košická letná 
škola “Politics and Policy-Making at the Local Level“, 
zameraná na trendy riadenia v samosprávach, v tomto 
smere rozhodne nezaostávala. V príjemnom prostredí 
Ekonomickej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach sme mali moţnosť vypočuť si prednášky 
mnohých odborníkov o riadení v miestnych 
samosprávach tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. 
Veľký dôraz sa pritom kládol na interdisciplinaritu, 
poznatky a prístupy k riadeniu v samosprávach 
v rôznych vedných odboroch. Tak napr. Dr. Garri 
Raagmaa z University of Tartu (Estónsko) prednášal 
o špecifikách územného plánovania v krajinách 
Severnej a Východnej Európy. Prof. István Tozsa z 
Corvinus University of Budapest sa zase zameral na 
zásady marketingu miest a zdôraznil, ţe cieľovou 
skupinou v tomto prípade zďaleka nie sú len turisti, ale 
najmä ľudia, ktorí v meste ţijú, a tieţ potencionálni 
investori. A zaujímavou bola aj prednáška Prof. 
Roberta Hertzoga (Council of Europe & University of 
Strasbourg), ktorý o skúsenostiach 
s inštitucionalizovanou spoluprácou obcí pri 
zabezpečovaní vybraných sluţieb ako alternatívou voči 
amalgamácii, zlučovaniu týchto obcí, hovoril nielen 
ako akademik, ale aj starosta jednej z mestských častí 
Strasbourgu. Počas dvoch týţdňov sme sa dotkli aj 
mnohých ďalších tém, ako napr. modely riadenia 
samospráv, transparentnosť a korupcia v kontexte 
decentralizácie, skúsenosti s vytváraním 
podnikateľských klastrov. Neboli sme však len 
pasívnymi poslucháčmi prednášok. Študenti z kaţdej 
zo zúčastnených krajín mali za úlohu prezentovať 
systém samosprávy vrátane uskutočnených reforiem 
v danej krajine. Okrem toho bola prirodzenou 
súčasťou tejto letnej školy aj práca v skupinách na 
seminároch a záverečné skúšky, ktoré našťastie všetci 
úspešne zloţili bez potreby opravných termínov.  
Ďalším, nemenej dôleţitým dôvodom, prečo sa 
zúčastniť letnej školy, bola aj moţnosť stretnúť 
mladých ľudí z rôznych krajín, s podobnými 
profesnými, no často aj voľnočasovými záujmami. Aj 
Dr. Daniel Klimovský ako hlavný organizátor 
POLLOC označil za jeden z jej hlavných cieľov 
budovanie siete študentov postkomunistických krajín 
strednej a východnej Európy, ktorí sa zaujímajú 
o dianie a trendy v riadení samospráv.  
 
O svojej skúsenosti so získavaním nových kontaktov 
hovorí účastník letnej školy, študent 2. Ročníka 
externého magisterského štúdia na ÚVPE, František:  
„Nové známosti z prvej Letnej školy v Košiciach som 
nadviazal s participantmi všetkých krajín V4 ako aj 
participantmi z Ukrajiny, Rumunska, Moldavska 
či Chorvátska. Kaţdú vyššie uvedenú krajinu 
reprezentovali študenti magisterského štúdia, študenti 
PhD, ako aj mladí vedeckí pracovníci.   Na začiatku 
sme boli rozdelení do päť a viac členných skupín tak, 

http://www.polloc.eu/
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aby vznikol čo moţno najväčší mix študentov. 
V týchto skupinách sme pracovali a vymieňali si 
vzájomné vedomosti kaţdý deň, skupiny samozrejme 
neboli od seba izolované.  Skupiny tvorili napr. 
študent/ka z Ukrajiny, Slovenska, Maďarska, 
Rumunska a Moldavska, samozrejme vzniklo veľa 
iných zaujímavých kombinácii, ktoré rozprúdili debaty 
nie len o politike.  Navyše, v týchto skupinách neboli 
zamiešaní len študenti ale aj tí účastníci, ktorí uţ 
ukončili PhD štúdium a pokračujú v akademickej 
kariére – čo sme však neraz odhalili aţ pri 
prezentáciách na oficiálnej časti. Neexistovalo 
rozdelenie „študent“, „vedec“ a kým bola odhalená 
skutočná identita všetkých vyučujúcich, bolo uţ všetko 
povedané. Toto bol vhodný priestor na učenie sa 
nových vecí otvorenou diskusiou a bez stresu.  
 
Na letnej škole som napr. spoznal Cristinu, S. 
doktorandku z Bukurešti, Moniku, C. študentku 
z Poľska, Tanyu, R. študentku z Moldavska, Kateřinu, 
M. doktorandku z Česka, Viktóriu, J. študentku 
z Maďarska, či skupinu účastníkov  z Košíc. Dodnes 
navzájom komunikujeme a neváhame jeden druhého 
osloviť. Vďaka tomu mi napr. Tanya z Moldavska 
a Monika z Poľska spracovali uţitočné informácie 
z miestnych think tankou.   Nové výzvy 
prebiehajú tak cez Facebook ako aj  cez 
súkromné maily. Na facebooku sme dostupní 
pod skupinou POL-LOC Summer School.“  
 
A ako sme trávili čas popri prednáškach 
a diskusiách? Letná škola ponúkla i veľké 
mnoţstvo voľnočasových aktivít. Prvé dni boli 
známe tzv. ice-breaking aktivitami, ktoré zahŕňali 
návštevu zoologickej záhrady, jazdu na bobovej 
dráhe, ktorá bola pre mnohých účastníkov premiérou, 
či lezenie v lanovom centre, po lanách zavesených na 
stromoch. 
 
Cez víkend nám organizátori pripravili pekný výlet po 
pamiatkach UNESCO na východnom Slovensku. 
Výlet sa začal návštevou Ochtinskej aragonitovej 
jaskyne, ktorá je jednou z troch sprístupnených 
aragonitových jaskýň na svete. Nasledovala prehliadka 
neďalekého kaštiela Betliar a pozreli sme si i historické 
centrum Levoče, kde sa niektorí z nás pokochali 
pohľadom na najvyšší vyrezávaný drevený oltár na 
svete – oltár Majstra Pavla. Napokon sme navštívili 
impozantný Spišský hrad, najväčší hrad v strednej 
Európe. 
 
Počas dvoch týţdňov nebola núdza o viac či menej 
formálne podujatia. Medzi tie formálnejšie patrili 
napríklad úvodná a záverečná ceremónia, ale aj 
barbecue party s primátorom Košíc, kde sme sa nielen 
s chuťou najedli, ale si i zatancovali. Medzi menej 
formálne patrili stretnutia pri haluškách alebo 

bowlingu, ktorý v predvečer skúšok vyvrcholil 
súťaţou. Zostavy troch tímov boli utvorené náhodne, 
a štvrtý, víťazný tím, tvorili organizátori. Veď si to aj 
zaslúţili za svoju dobre odvedenú prácu. 
V súvislosti s prípravami Košíc na drţiteľstvo titulu 
Európske hlavné mesto kultúry r. 2013 sme sa takisto 
zúčastnili koncertu islandskej skupiny Oláfur Arnalds, 
ktorý sa uskutočnil v novom Kultúrnom parku Košíc. 
 
Čo teda dodať na záver? Organizátorom vyslovujeme 
uznanie a poďakovanie za výborné podujatie.  No 
a moţným záujemcom dávame do pozornosti webovú 
stránku www.polloc.eu, kde je  v sekcii SUMMER 
SCHOOL/programe uţ naplánovaná letná škola na 
rok 2012. A tu skutočne platí, ţe raz vidieť/zaţiť je 
lepšie ako stokrát počuť.   
 
      Mgr. Darina Ondrušová, Bc. František Birčár a Bc. 
Martina Maczalová 

 
ŠTUDIJNÉ POBYTY 
 

 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, 
UNIVERSITY OF OSLO V NÓRSKU     

 
Interná doktorandka ÚVPE Tina 
Gaţovičová v auguste 2011 
absolvovala mesačný študijný pobyt 
na Department of Political Science 
University of Oslo v Nórsku. Počas 
študijného pobytu sa venovala 
predovšetkým intenzívnemu štúdiu 
odbornej literatúry k jej dizertačnému 
projektu o jazykových politikách vo 

vzdelávaní detí z minorít a napísala odborný 
príspevok, ktorý prezentovala na medzinárodnej 
konferencii „My PhD 2011“. Zároveň sa 
oboznamovala so systémom vzdelávania detí 
z minorít v Nórsku, ktoré sa v oblasti inkluzívneho 
vzdelávania povaţuje za jednu z najpokrokovejších 
krajín sveta. Študijný pobyt absolvovala spolu 
s Ondrejom Gaţovičom, interným doktorandom na 
Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 
FSEV. Pobyt 
oboch 
študentov 
našej fakulty 
finančne 
podporila 
Nadácia SPP 
v rámci 
štipendijnéh
o programu 
Hlavička.  
 

Mgr. Tina Gaţovičová 

http://www.polloc.eu/
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 AKO MÔŢE FUNGOVAŤ SAMOSPRÁVA: 
CITY OF CHANDLER, ARIZONA, USA 

 
V dňoch od 24.9.2011 do 
8.10.2011 sa interný 
doktorand Tomáš Jacko 
zúčastnil stáţe na 
mestskom úrade mesta 
Chandler v americkom 
štáte Arizona. Vďaka 
Ľube Vávrovej, PhD a jej 
aktivitám v Centre rozvoja 
samospráv (www.crs.sk) 
a FSEV UK, mu bolo 
umoţnené sa zoznámiť 
s jej americkými kolegami. 
Tí v minulosti navštívili 
Slovensko a pomáhali 
rozbiehať viaceré vzdelávacie a projektové aktivity pre 
slovenské samosprávy. Vo svojom doktorandskom 
výskume sa Tomáš venuje problematike samospráv, 
konkrétne ich moţnej modernizácii pomocou politík 
New Public Managementu (NPM). 
 
Úvod 
Pôvodne čisto poľnohospodárska usadlosť, mesto 
bolo zaloţené v roku 1912 a ešte v roku 1980 malo len 
30-tisíc obyvateľov. Dnes ich tam ţije vyše 240-tisíc. 
Tento dramatický nárast nastal hlavne po príchode 
veľkých IT firiem. 90% prostriedkov z daní 
v rozpočte mesto čerpá z vlastných daní mesta. 
Zvyšných 10% mu prerozdeľuje zo spoločných daní 
štát Arizona. Samosprávy v Arizone musia mať 
vyrovnaný rozpočet. Mestský úrad má spolu 1500 
zamestnancov. Celá budova úradu bola otvorená iba 
minulý rok. Napriek krízovému obdobiu postavili 
krásnu a ekologickú budovu v hodnote 70 miliónov 
dolárov za hotové peniaze. Tie si na tento účel 
starostlivo 20 rokov vďaka predchádzajúcim 
starostom a poslancom našetrili. Mesto má iba 6 
poslancov. Primátor je v Chandleri volený na 
maximálne dva 4-ročné obdobia po sebe. Potom musí 
odísť a po prestávke môţe kandidovať znova. Funkcia 

primátora je predovšetkým reprezentatívna, keďţe 
väčšinu rozhodnutí robí prednosta [city manager], 

ktorého si vyberajú 
a najímajú poslanci mesta 
na čele s primátorom.  
 
Otvorená samospráva 
Všetky zasadnutia 
parlamentu sú vysielané 
naţivo aj zo záznamu v 
mestskej televízii a na 
internete. Zároveň majú 
vytvorené pravidlo pre 
otvorené stretnutia 
poslancov a primátora. 
Všetky stretnutia pokiaľ 
ich predmetom nie sú 
utajované skutočnosti, 

musia byť verejné. Mesto má vlastné komunikačné 
oddelenie, ktoré zodpovedá za mestskú webstránku, 
Facebook a Twitter. Všetci poslanci vrátane primátora 
majú tieţ vlastný Facebook a Twitter, cez ktoré 
pravidelne komunikujú s verejnosťou.  
 
Proaktívna polícia 

V Chandleri riadi 
políciu aj hasičský 
zbor mestský úrad. 
Policajti sú 
proaktívni a snaţia 
sa budovať dobrý 
imidž polície. 
Okrem policajtov 

a civilných 
zamestnancov 

umoţňuje mestský policajný úrad vykonávať určitú 
policajnú činnosť aj dobrovoľníkom. Na 
hasičských autách som si všimol špeciálnu svetelnú 
signalizáciu. Tú zachytávajú senzory na semaforoch, 
ktoré následne buď zdrţia zelenú, alebo do niekoľkých 
sekúnd prepnú semafor z červenej na zelenú. 
Súčasťou kaţdej hasičskej jednotky je aj medik, takţe 
hasiči sú volaní aj v prípade ţe sa nachádzajú bliţšie 
neţ ambulancia. Hasiči aj polícia zamestnávjú 
špecialistov na counselling alebo sociálnu prácu a 
poradenstvo. Snaţia sa teda problémy občanov riešiť 
komplexne.  
 
Mesto bez grafitov 
Ihneď po príchode som si všimol vysokú estetickú 
stránku mesta. V mestskom kódexe je stanovené, ţe 
všetky postavené budovy či uţ súkromné alebo verejné 
(okrem rodinných domov) musia 1% zo svojho 
stavebného rozpočtu venovať na umelecko-
architektonické prvky v meste. Avšak jednou 
s najinšpiratívnejších vecí, s ktorou som sa stretol bola 
nulová tolerancia ku grafitom. Mesto má na plný 

http://www.crs.sk/
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úväzok zamestnaného maliara, ktorého náplň práce je 
vyhľadávať a zamaľovávať grafity a posprejované 
steny. Táto ich tvrdá politika nie je zavedená len 
z estetického dôvodu. Snaţia sa tieţ predchádzať 
ďalšiemu zločinu v uliciach, ktorý podľa teórie 
rozbitého okna „broken window theory“ môţe začať 
jedným rozbitým oknom alebo nápisom na stene. 
K občanom, ktorí porušia prijatý kódex majú veľmi 
citlivý a edukačný prístup. Zároveň ponúkajú pre 
občanov rôzne riešenia v prípade, ţe nie sú schopní 
si sami zabezpečiť poriadok na vlastnom pozemku. 
Mesto má kvalitne prepracovanú ekologickú 
infraštruktúru. Keďţe voda je v púšti vzácna 
a v Arizone je minimum prirodzených riek, všetka 
voda pre mesto sa buď čerpá zo studní alebo sa 
dováţa pomocou povrchového kanálu z iných oblastí 
a následne filtruje. Odpadová voda sa čistí a recykluje 
a následne sa pouţíva na zavlaţovanie parkov 
a verejných priestranstiev. 

 
Za platy sa nehanbia 
Všetky pozície a ich popis vrátane obsadených sú 
zverejnené na internete. Rovnako zverejňujú pri 
kaţdej funkcii aj minimálnu a maximálnu 
tabuľkovú výšku platu. Výber pre najdôleţitejšie 
posty vrátane prednostu, šéfa polície a hasičov, sú tieţ 
otvorené občanom. Tí sa môţu zúčastniť stretnutí a 
dopredu poslať poţiadavky a otázky na kandidátov, 

ktoré chcú aby zodpovedali. Podľa viacerých 
opýtaných je kľúčovým zamestnávať ľudí, ktorí milujú 
to, čo robia. Prekvapením pre mňa bolo, ţe úrad skoro 
vôbec nevyuţíva elektronické aukcie.  Podľa nich nie 
sú aţ na komodity potrebné, keďţe vďaka 
zavedenému systému verejného obstarávania 
nedochádza ku korupcii a navyše sú spokojní 
s vysúťaţenými cenami. Ich cieľom je, aby daňový 
poplatník mal istotu, ako sú jeho peniaze použité.  
 
Tyrkysový McDonald‘s 
A ešte jedna zaujímavosť. Cez víkend som bol na 
výlete v krásnom mestečku Sedona. Okrem 
zaujímavých kamenných útvarov ma upozornili aj na 
vraj jediný McDonald‟s svojho druhu na svete. Okrem 
stavebných prvkov, ktoré zapadajú do prostredia si 
miestna samospráva dala ako podmienku pre 
investora zmenu farby ich známeho loga na tyrkysovú 
farbu, ktorá lepšie zapadá do prostredia červených 
kamenných útvarov a zároveň pripomína miestnu 
indiánsku kultúru.  

 
Záver 
Rozdielny systém verejnej správy a ekonomická 
situácia na Slovensku neumoţňuje zavedenie mnohých 
zo spomenutých politík. Avšak proaktívny prístup, 
radosť zo zamestnania a snaha riešiť problémy 
komplexne sú postoje, ktoré nestoja ţiadne finančné 
prostriedky. Často ale predstavujú najväčšiu výzvu pre 

naše úrady a verejný 
sektor. Slogan 
mesta Chandler, 
„Where Values 
Make The 
Difference“ je preto 
veľmi príznačný. 
Rozšírenú verziu 
článku si môžete 
prečítať na webe 
ÚVPE. 
 
Tomáš Jacko, MPA 
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NOVÉ PUBLIKÁCIE ÚVPE  
 

 COOPERATION AND EFFICIENCY IN 
MARKETS. LECTURE NOTES IN 
ECONOMICS AND MATHEMATICAL 
SYSTEMS 649 

Milan Horniaček 
 
The book deals with collusion between firms on both 
sides of a market that is immune to deviations by 
coalitions. The author studies this issue using an 
infinitely countably repeated game with discounting of 
future single period payoffs. A strict strong perfect 
equilibrium is the main solution concept applied. It 
requires that no coalition of players in no subgame can 
weakly Pareto improve the vector of continuation 
average discounted payoffs of its members by a 
deviation. If the sum of firms‟ average discounted 
profits is maximized along the equilibrium path then 
the equilibrium output of each type of good is 
produced with the lowest possible costs. If, in 
addition, all buyers are retailers (i.e., they resell the 
goods purchased in the analyzed market in a retail 
market) then the equilibrium vector of the quantities 
sold in the retail market is sold with the lowest 
possible selling costs. The author specifies sufficient 
conditions under which collusion increases consumer 
welfare. 

 
    
 

 OCEĽOVÉ ČI SLAMENÉ PUTÁ? 
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE 
A SLOVENSKO PRI OBMEDZOVANÍ 
KORUPCIE 

Emília Sičáková-Beblavá, Miroslav Beblavý, Katarína 
Lovrantová, Matúš Kollár 
 
Monografia poukazuje na vplyv medzinárodných 
organizácií na verejnú politku na Slovensku a to 
konkrétne na príklade protikorupčnej politiky. 
Zdôrazňuje, ţe prijatím SR do Európskej únie sa 
obmedzil dôleţitý a účinný vonkajší nástroj na 
spoločenské zmeny prinášajúce aj zmenšovanie miery 
korupcie. Ako ukazuje táto monografia, medzinárodné 
zmluvy samotné nevytvárajú dostatočný tlak na zmenu 
verejných politík. 
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PROJEKTY ÚVPE 
 
 

 MODELY POLITICKO-ADMINISTRATÍVNYCH 

VZŤAHOV A ICH FORMOVANIE NA 
SLOVENSKU 

 
V rokoch 2010 a 2011 sa viacerí vedeckí pracovníci 
a doktorandi na ÚVPE venovali výskumu politicko-
administratívnych vzťahov. Tento výskum sa 
realizoval v rámci projektu podporeného Vedeckou 
a grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (VEGA) a jeho hlavnou 
riešiteľkou je doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. 
Projekt pod názvom Modely politicko-
administratívnych vzťahov a ich formovanie na 
Slovensku sa ukončuje práve v týchto dňoch. Téma 
politicko-administratívnych vzťahov je v kontexte 
verejnej politiky mimoriadne zaujímavá. Umoţňuje 
hľadať odpovede na otázky, ako napr. aké sú roly 
politikov a úradníkov v procese tvorby politiky, a ako 
sa menia v čase? Čo znamená politizácia štátnej správy 
a akým spôsobom systémy štátnej sluţby v rôznych 
krajinách obmedzujú stranícku patronáţ pri výbere 
politických nominantov? Čo sú špecifiká v usporiadaní 
vzťahov medzi politikmi a úradníkmi v krajinách 
Strednej a Východnej Európy, kde v dôsledku tranzície 
vznikali nové systémy štátnej sluţby? Sú tieto systémy 
viac podobné klasickej weberovskej hierarchickej 
byrokracii, alebo modelu New Public Management? 
Prvým veľkým výstupom projektu bola monografia 
Teoretické aspekty politicko-administratívnych 
vzťahov, ktorá vyšla v decembri 2010 a o ktorej sme 
vás uţ na stránkach PPN informovali. Jej cieľom bolo 
priblíţiť sumár poznatkov v súvislosti s vyššie 
uvedenými otázkami, odvolávajúc sa na priekopníkov 
v tejto oblasti ako W. Wilson, J. H. Svara, G. B. Peters, 
J. D. Aberbach, B. A. Rockman, R. D. Putnan a 
ďalších.  
 
V súčasnosti je v rámci projektu v záverečnej fáze 
príprav vydanie ďalšej publikácie, ktorá obsahovo 
nadväzuje na spomenutú monografiu a prezentuje 
výsledky výskumu, ktorý bol v tejto oblasti pod 
vedením Doc. Beblavej realizovaný na Slovensku. 
Pripravovaná publikácia má názov Koaličná zmluva či 
zákon? Právna úprava a realita politicko-
administratívnych vzťahov na Slovensku. Je členená 
do piatich kapitol, pričom prvá z nich je teoretickým 
rámcom pre ďalšie štyri, ktoré predstavujú výsledky 
výskumu.  
Erik Láštic a Katarína Staroňová pribliţujú modely 
regulácie štátnej správy na Slovensku od roku 1993 po 
súčasnosť. Darina Ondrušová a Miroslav Beblavý 
sumarizujú a vysvetľujú zmeny v počte pozícií 
v štátnej správe, ktoré môţu byť legálne obsadzované 

politicky, na základe menovania do funkcie vládou, 
parlamentom, prezidentom, resp. jednotlivými 
ministrami. Miroslav Beblavý a Emília Sičáková-
Beblavá ďalej na základe kvalitatívneho výskumu 
a uskutočnených rozhovorov načŕtajú obraz 
o skutočnej politizácii na seniorných pozíciách 
v štátnej správe na Slovensku. V poslednej kapitole sa 
jej autori, Monika Bandurová, Miroslav Beblavý 
a Emília Sičáková-Beblavá, venujú kariérnym dráham 
súčasných politikov v NR SR a tomu, do akej miery sú 
medzi nimi zastúpení úradníci. Hoci sa projekt VEGA 
zameraný na politicko-administratívne vzťahy končí, 
tejto téme sa na ÚVPE plánujeme venovať aj naďalej 
a zameriavať sa na ďalšie aspekty a trendy vo vývoji 
politicko-administratívnych vzťahov na Slovensku.  
 

Mgr. Darina Ondrušová 
 

 TVORBA SOFTVÉROVÉHO PROTOTYPU 
PRE ONLINE VZDELÁVANIE VEREJNEJ 
SPRÁVY, PODPORA DISEMINÁCIE 
VÝSLEDKOV APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  

 
E-learning na ÚVPE FSEV UK funguje ako beţná 
súčasť výučby uţ niekoľkých rokov. Pre interných 
učiteľov je samozrejmosťou a postupne si jeho 
výhody uvedomujú aj naši externí kolegovia 
pedagógovia. Pre našich študentov, doktorandov 
a absolventov sa platforma moodle, na ktorej sa v 
rámci projektu „Tvorba softvérového prototypu pre online 
vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov 
aplikovaného výskumu“ finalizuje aktualizovaný 
softvérový prototyp, stáva domovskou platformou, 
kde nájdu všetky potrebné informácie k jednotlivým 
predmetom, od syláb aţ po povinné texty, testovanie, 
zadania, hodnotenia, odporúčané publikácie atď., 
závisí len od učiteľa, ktoré všetky nástroje v rámci 
moodle vyuţije na doplnenie výučby. Výnimkou nie sú 
ani študenti so zrakovým postihom, moodle 
podporuje tzv. hovoriaci program. Tieţ sa stále 
častejšou praxou stáva návrat k jednotlivým 
absolvovaným predmetom napr. pri písaní 
bakalárskych, diplomových, dizertačných prác ako aj 
pri príprave na štátne skúšky.  
 
V rámci projektu sa na tvorbe softvérového prototypu, 
okrem skupiny IT odborníkov v danej oblasti, 
podieľajú aktívne aj učitelia, ktorí s moodle uţ 
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dlhodobo pracujú. Prínos učiteľov moţno vidieť 
hlavne v aktívnom navrhovaní aktualizácii príp. zmien 
niektorých funkcionalít t.j. modifikácii prototypu 
v súlade so špecifickými poţiadavkami, ktoré sa viaţu 
k jednotlivým predmetom.  
 
Záujem o vyuţitie vyvíjaného e-learningového 
prototypu, ktorý nadobúda konečnú podobu, rastie. 
Projekt skutočne  prispieva k transferu technológií do 
praxe vzdelávacích aj výkonných inštitúcií verejnej 
správy na Slovensku. Jeho šírenie aj v susedných 
krajinách podporia jazykové mutácie kľúčových častí 
a manuálov. Dostupné budú okrem slovenčiny 
a dôleţitých informácií v angličtine aj v ruštine, 
srbštine, poľštine a rumunštine. 
 
Experimentálne a testovacie pracovisko na Ústave 
verejnej politiky a ekonómie, ktoré v rámci projektu 
vzniklo, bude môcť pokračovať v následnom 
testovaní a overovaní nových funkcionalít a námetov 
na rozšírenie aktívnej komunikácie študent – učiteľ 
a učiteľ – študent.  
 
V rámci diseminácie, ktorá v súčasnosti v projekte 
prebieha, ponúkame 
 

 informačné listy predmetov odboru Verejná 
politika na novom Moodle prototype ako vzor  

 nové moduly a nové funkcionality vyvinuté  v 
spolupráci s tímom prof. Fikára z STU 

 skúsenosti a dopady vyuţívania moodle 
prototypu pri výučbe predmetov z oblasti 
verejnej politiky a verejnej správy 

 prototyp moodle ako software – kompletne 
stiahnuteľný z pripravovanej web stránky 
projektu (jar 2012) 

 manuál  pre učiteľa a manuál pre študenta k 
pouţívaniu prototypu 

 moţnosť naplniť vlastným obsahom a 
následne modifikovať aj samotný prototyp 

 odborné konzultácie  (know how ÚVPE a 
STU) 

 ako s prototypom pracovať, spravovať ho 
(STU) 

 administrácia – praktické skúsenosti a 
odporúčania 

 
Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Výskum a vývoj. 

 
PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc. 

 
 
 
 

 CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE 
SPOLOČENSKÉ INOVÁCIE UNIVERZITY 
KOMENSKÉHO   

V uplynulých troch rokoch sa Fakulta sociálnych a 
ekonomických vied UK zapojila do projektu Centra 
excelentnosti pre spoločenské inovácie, ktorý 
iniciovala a viedla Katedra politológie FiF UK. Na 
projekte participovala aj Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky. V ďalších riadkoch Vám ponúkame 
pohľad hlavnej riešiteľky prof. Dariny Malovej, 
projektového manaţéra Borisa Petrušeka, ako aj 
zástupcu ÚVPE v projekte doc. Miroslava Beblavého. 
 
Projekt „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: 
rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach 
internacionalizácie Európskej únie“, ktorým vzniklo 
Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie 
Univerzity Komenského (CESIUK), reagoval na 
výzvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). 
Projekt, ktorý iniciovala a organizovala Katedra 
politológie UK, umoţnil multidisciplinárne spojenie 
pracovísk dvoch spoločenskovedných fakúlt (FiF UK 
a FSEV UK) s pracoviskom z FMFI UK, ktoré nie je 
v našom regióne úplne beţné. Do realizácie aktivít 
CESIUK boli zapojené viac ako štyri desiatky 
výskumníkov a výskumníčok zo siedmych pracovísk 
Univerzity Komenského v Bratislave, čím sa vytvorilo 
prostredie stimulujúce ďalšiu interdisciplinárnu 
spoluprácu.  
 
Cieľom projektu je výskum a prognózovanie 
spoločenských inovácií, t. j. ideí, ktoré pomáhajú 
individuálnym aktérom organizovať ich aktivity 
a sociálne interakcie tak, aby úspešnejšie dosahovali 
spoločné ciele. Patrí sem plánovaný vznik nových 
inštitúcií, iniciovanie nových procesov a procedúr pre 
upravujúcich spoločnú práce, zavádzanie nových 
praktík v spoločenských skupinách a organizáciách 
a podobne. Sám predmet výskumu v tomto teda 
zahŕňa mnoţstvo sociálnych  fenoménov, ktoré však 
majú hore uvedené spoločné znaky.  Výskumná 
činnosť centra sa orientuje na spoločenské inovácie 
v ich štyroch základných dimenziách, a to v politickej 
dimenzii; v dimenzii kultúry, identity a komunikácie; 
v dimenzii verejných politík a ekonómie; a v sociálnej 
dimenzii. V rámci týchto dimenzií sa realizuje šesť 
samostatných výskumných úloh: (1.) Identifikácia a 
analýza politických inovácií ako indikátorov kvality; 
(2.) Ekonomická nerovnosť, politická mobilizácia a 
kultúrny prenos sociálnych inovácií;  
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(3.) Metodologické aspekty sociálnych prognóz, 
sémantika a pragmatika diskurzu spoločenských 
inovácií; (4.) Ekonomické a finančné modelovanie 
s dôrazom na aktuálne spoločenské výzvy; (5.) 
Inštitucionálne a organizačné inovácie pre nový 
typ správy vecí verejných; (6.)  Sociálna inklúzia a 
rodová rovnosť– nové výzvy a nové príleţitosti. 
 
Podobne koncipovaný interdisciplinárny výskum 
si vyţaduje nielen rozvoj infraštruktúry, na čo sú 
primárne určené prostriedky z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, ktoré Slovenská republika 
prijatím Operačného programu Výskum a vývoj 
vyuţila na regionálny rozvoj vedy, ale mal by byť 
spojený aj dlhodobou investíciou do ľudského 
kapitálu, t.j. skvalitnením individuálnych a 
kolektívnych schopností. Predovšetkým o tento 
výsledok sme sa snaţili. Samozrejme, ţe si to 
vyţadovalo zvýšené administratívne náklady, ale 
v tomto prípade si myslíme, ţe sa vyplatili, lebo 
napriek existujúcim obmedzeniam jednotlivé 
výstupy projektu rozhodne prispeli k rozvoju 
spoločenskovedného bádania.  Okrem monografií 
a štúdií vznikli aj spoločné medzifakultné 
projektové zámery, čo je najmä prísľubom do 
budúcnosti. Mnohé otázky, ktorým sa venuje 
CESIUK sú úzko späté s aktuálnymi 
spoločenskými problémami a témami, preto 
dôleţitou súčasťou aktivít centra je transformácia 
výsledkov realizovaného výskumu do praktických 
odporúčaní pre tvorbu verejnej politiky.  
 
Moţno konštatovať, ţe projekt postupne napĺňa 
základné ciele, čoho dôkazom je nielen novo 
vybudovanie Laboratórium  pre spoločensko-
vedný výskum, ale najmä vytvorenie 
inštitucionálnych predpokladov pre spoločný 
výskum, zaloţený na multidisciplinárnom prístupe, 
prepájajúcom metódy uplatňované v rôznych 
spoločenských vedách s matematickým a 
ekonomickým modelovaním. Výskumná činnosť 
pracovníkov CESI UK  v oblasti inštitucionálnych 
a organizačných reforiem, sociálnej politiky a 
sociálnej inklúzie, politickej participácie na 
Slovensku a v EÚ,  či politických inovácií v EÚ, 
bola ako odbornej, tak aj širokej verejnosti 
prezentovaná na deviatich pracovných seminároch 
CESIUK, na viacerých workshopoch, diskusiách 
a prednáškach, a taktieţ na medzinárodnej 
konferencii „Sociálne a politické inovácie: 
Európsky pohľad na Slovensko“, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 19. aţ 21. mája 2011, pod 

záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky. 
 
Ďalšie informácie o realizácii projektu a 
jeho výstupoch sú dostupné na internetovej 
stránke centra: http://www.fphil.uniba.sk/cesiuk 
 

prof. PhDr. Darina Malová, PhD.  
a Mgr. Boris Petrušek 

 
 
Európska únia dlhodobo podporuje budovanie 
pracovísk, ktoré sa majú stať centrami 
excelentnosti. Centrá excelentnosti sú pojem, pod 
ktorým si kaţdý predstavuje čosi iné, ale väčšinou 
ich spájajú dve veci: 1/ viera v to, ţe treba 
podporovať nie priemernosť, ale tých najlepších a 
2/ snaha nielen o budovanie jedného pracoviska, 
ale o spájanie najlepších z rôznych pracovísk. EÚ 
priamo podporovala budovanie centier 
excelentnosti najmä z jednotlivých rámcových 
programov EÚ pre výskum a vývoj. Na Slovensku 
sme na budovanie centier excelentnosti vyuţili 
zdroje, ktoré EÚ poskytla v rámci fondov na 
rozvoj regiónov, teda nie priamo na rozvoj vedy. 
 
Z toho vyplývajú aj výhody a nevýhody takéhoto 
projektu pre UVPE, FSEV UK a UK ako celok. 
Na jednej strane sme sa ako spoločenskí vedci 
dostali k objemu peňazí, o ktorom sa nám inak v 
grantoch ani nesníva - viac ako 1 mil. EUR. Aj 
keď veľa z týchto prostriedkov spotrebovali aj 
administratívne náklady, stále tu bola jedinečná 
moţnosť cestovať a prezentovať výsledky svojej 
práce na konferenciách a vydávať knihy. Na 
strane druhej, keďţe ide o peniaze určené 
primárne na iný účel, pravidla ich pouţívania 
veľmi nemyslia na vedu a vedcov. Výsledkom je 
šialená byrokracia a často nelogické obmedzenia 
ich pouţitia. To, čo nazývame transakčnými 
nákladmi, bolo extrémne vysoké. 
 
Treba však povedať, ţe výhodou projektu bolo 
sieťovanie najlepších spoločenskovedných 
pracovísk UK medzi sebou. Tu si zároveň myslím, 
ţe v tomto sme sa mohli dostať aj ďalej, keďţe aj 
tie najlepšie spoločenskovedné pracoviská UK sú 
dnes malými ostrovčekmi, ktoré bez pevného 
vzájomného spojenia nikdy nebudú samy o sebe 
skutočným centrom excelentnosti. 
 

doc. Miroslav Beblavý, PhD. 
 

http://www.fphil.uniba.sk/cesiuk
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PRÁVNIČKA SVETOVEJ BANKY DR. ĽUBA ZIMANOVÁ-BEARDSLEY: 
V AFGANISTANE NIE JE NIČ JEDNODUCHÉ ALEBO STEREOTYPNÉ 
TOMÁŠ JACKO, MPA 
 
 
Dr. Ľuba Zimanová-Beardsley je právničkou 
Svetovej banky vo Washingtone D.C. Počas svojej 
15-ročnej kariéry vo Svetovej banke pracovala na 
projektoch právnych a súdnych reforiem mnohých 
krajín sveta. V súčasnosti riadi projekty v regióne 
Juţná Ázia; jej práca zahŕňa  Bangladéš, Srí Lanku 
a Nepál. Od roku 2008 riadi program reforiem 
právneho sektora Afganistanu. Dr. Zimanová-
Beardsley vyštudovala Právnickú fakultu UK v 
Bratislave. Pracovala 12 rokov v slovenskej justícii. 
Bola tieţ legislatívnou poradkyňou vlády a 
námestníčkou Ministra ţivotného prostredia na 

Slovensku. V rokoch 2001-2004 viedla projekt 
Svetovej banky podporujúci reformu slovenského 
súdnictva. Rozhovor sa uskutočnil v novembri 
2011.  
 
Na úvod  
TJ: Pani Beardsley, v apríli 2011 ste mali prednášku na 
našej fakulte na tému “Úlohy  a vplyv medzinárodných 
organizácií pri reformovaní verejných  sektorov 
krajín“. Ako si spomínate na návštevu našej fakulty 
a na študentov?  
ĽZB: Bolo to zaujímavé stretnutie najmä vďaka širokého 
spektru otázok, ktoré sa študenti pýtali.  Zaujímalo ich všetko;  
moje  osobné  ako aj profesionálne záţitky a skúsenosti, 
Afganistan, Svetová banka ako aj iné krajiny. 
 
Afganistan 
TJ: Kde sa momentálne nachádzate a na čom 
pracujete?   
ĽZB: V decembri tohto roku končíme prvý projekt právnej 
reformy Afganistanu. Pripravujeme druhú fázu reformy.  Bude 
to 5-ročný projekt s rozpočtom okolo 80 miliónov dolárov.  

Grafika: wikipedia.org 

Ľ. Zimanová-Beardsley (foto: T. Jacko) 
 
TJ: Opíšte nám prosím Váš beţný pracovný deň.   
ĽZB: Ja som momentálne v Kábule spolu s ďalšími kolegami – 
zhruba dvadsiatimi medzinárodnými expertmi a kolegami 
z Afganistanu. Afganistan nie je bezpečná krajina. Môţeme sa 
pohybovať iba v obrnených autách. Príprava projektu vyţaduje 
veľa stretnutí s donormi a reprezentantmi vlády a inštitúcií. 
Zvyšok času trávim študovaním materiálov a správ, a tieţ 
diskusiami s mojimi kolegami, telefonátmi s kolegami vo 
Washingtone a príleţitostnými telefonátmi s mojou rodinou. 
Ţiadne nakupovanie, kino a podobne, s výnimkou zopár 
reštaurácií, kam občas zájdem. 
 
TJ: Máte pocit, ţe ste si uţ na novú, pre nás úplne inú 
krajinu, kultúru, podnebie zvykli? Dokáţe Vás 
v Afganistane stále niečo prekvapiť?   
ĽZB: V Afganistane nie je nič jednoduché alebo stereotypné. Je 
to krajina plná prekvapení – príjemných aj nepríjemných.  
Zvykla som si „pripraviť sa na najhoršie a očakávať najlepšie“.  
Práca je komplikovaná  ale fascinujúca. Hovoriť o zvyknutí si 
by bolo prehnané. Počasie je však veľmi príjemné s výnimkou 
všade prítomného prachu.   
 
TJ: Afganistan je moslimskou krajinou. Musíte sa 
preto riadiť niektorými pre Európanov jedinečnými 
pravidlami vrátane spôsobu a štýlu obliekania sa?   
ĽZB: Áno, Afganistan je jedna z najkonzervatívnejších 
islamských krajín. Štýl obliekania tomu nasvedčuje.  Afganské 
ţeny musia byť zahalené s výnimkou tváre, dlaní a prstov. Moji 
afganskí kolegovia a pracovní partneri  vedia, ţe nie som 
moslimka, a preto tolerujú „môj európsky štýl“. Napríklad to, 
ţe nenosím šatky a neprikrývam si vlasy. Keď však cestujeme 
mimo Kábulu, najmä ak ideme na vidiek, tak sa 
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prispôsobujeme lokálnym normám, pretoţe inak sa domáci cítia 
v našej spoločnosti nepríjemne.  A to nie je dobré pre biznis.  
 
TJ: Určite bude našich čitateľov zaujímať ako trávite 
svoj voľný čas a či Vám podmienky a ţivot 
v Afganistane dovoľuje venovať sa Vašim koníčkom. 
ĽZB: Zaujímavá otázka. Ja som v Afganistane, aby som 
pripravila projekt. A to je všetko, čo robím.  Nevytváram si  
tam zázemie. Moje zázemie je na Slovensku a v USA. 
Vlastne sa to ani nedá, pretoţe my sa nemôţeme voľne 
pohybovať. Takţe občasná párty alebo večera s kolegami, 
čítanie kníh, pozeranie televízie je asi všetko, čo môţeme robiť.  
A dlhé telefonáty s rodinou. 
 
TJ: Spomeniete si na najkrajší alebo najpríjemnejší 
záţitok spojený s pobytom a prácou v Afganistane, 
o ktorý sa môţete podeliť s našimi čitateľmi? 
ĽZB: Hm. Práca v Afganistane je fascinujúca, ako som uţ 
povedala. Asi pred rokom som mala rozhovor s vysokým 
predstaviteľom najvyššieho súdu o korupcii. Na záver  
rozhovoru  trval na tom, ţe mi premietne video o tom, ako 
osobne chytal and chytil 
sudcu pri prijímaní úplatku. 
On toho sudcu nielenţe 
chytil, ale aj rovno na mieste 
poriadne „vyplieskal“. 
A nahral  to všetko na 
video. Na záver stretnutia 
mi povedal: „Vidíš Ľuba, 
my to myslíme s bojom proti 
korupcii veľmi váţne“.  
 
Súdnictvo 
v Afganistane dosiahlo 
pokrok 
TJ: V akom stave sa 
nachádza súdnictvo 
v Afganistane?    
ĽZB: To je na dlhšiu 
diskusiu.  Napriek 10-ročnému úsiliu a mnoţstvu finančných 
prostriedkov afganské súdnictvo je jednou z najmenej 
populárnych verejných inštitúcií. Ľudia povaţujú súdy za 
skorumpované a nekompetentné, a preferujú alternatívne 
spôsoby riešenia sporov, napr. cez komunálne rady starších. 
Určite sme dosiahli pokrok; dnes je v Afganistane okolo 2000 
sudcov a väčšina z nich má právne vzdelanie, Najvyšší súd 
buduje základné systémy manaţmentu a buduje súdy.   
 
TJ: Istotne bude mnohých zaujímať Váš názor na stav 
súdnictva pred a po vstupe amerických vojsk do 
Afganistanu.  
ĽZB: Afganský právny systém je komplikovaný a nejednotný.  
Islam, štátne a zvykové právo sú zdrojom práva. Funkcie 
a jurisdikcia inštitúcie je nejasná. Afganistan prešiel dlhým 
obdobím vojen, okupácií a vlády Talibanu, ktorý zaviedol tzv. 
čistý islam so zákazom vzdelávania dievčat a ţien a ďalšími 
formami diskriminácie. Na začiatku v Afganistane (rok 2001, 

pozn. autora), krajine s 35 miliónovou populáciou, bolo len 
niekoľko stoviek sudcov, z ktorých 40% boli negramotní 
a vysoké percento bolo trénovaných v tzv. „madrassass“ – 
lokálnych náboţenských školách. Sudcovia, prokurátori 
a policajti sa delili o malé hlinené budovy bez akéhokoľvek 
zariadenia.  Dodnes vysoké percento sporov - aţ 80% - 
rozhodujú rady starších podľa zvykového práva.     
 
TJ: Jednou z tém, ktoré štúdium a výskum verejnej 
politiky rieši je aj tzv. policy transfer. Sú reformy 
súdnictva v Afganistane inšpirované inými krajinami, 
alebo sú naopak pre Afganistan „šité na mieru“?    
ĽZB: V Afganistane pracuje veľa donorov, takţe je moţné sa 
stretnúť s oboma modelmi.  My „šijeme reformy na mieru“. 
Kombinácia problémov verejných inštitúcii v Afganistane je 
unikátna. Napr.  momentálne afganská vláda a donori 
analyzujú a diskutujú o situácii spojenej s odchodom vojenských 
síl v roku 2014. Tento krok bude automaticky viesť 
k signifikantnému zníţeniu príjmov súvisiacich s vojenskou 
prítomnosťou a civilnou pomocou. Pokiaľ ide o právny systém, 
tak podľa dostupných údajov aţ 90% výdavkov na sektor 

spravodlivosti 
pochádza od donorov. 
Takţe my s vládou sa 
snaţíme pripraviť 
takú reformu, ktorá 
umoţní vláde zvýšiť 
objem sluţieb napriek 
podstatnému zníţeniu 
rozpočtu. Napríklad 

diskutujeme 
o podmienkach, za 
ktorých by štát uznal 
inštitúty zvykového 
práva, pretoţe tie sú 

najproduktívnejším 
poskytovateľom 

právnych sluţieb.  Na 
druhej strane, pokiaľ 

ide o reformy finančného manaţmentu, viem si predstaviť, ţe je 
moţné inšpirovať sa inými krajinami.  
 
TJ: Pracovali ste 12 rokov v slovenskej justícii. Myslíte 
si, aj s odstupom času, ţe sa nachádza v lepšom stave 
ako keď ste v nej začínali pracovať?    
ĽZB: Určite  áno.  Ale musím priznať ţe mojim zdrojom 
informácií je tlač, takţe je mi ťaţko sa vyjadrovať.  
 
TJ: Kde vidíte najväčšie výzvy pre slovenské 
súdnictvo?  
ĽZB: Myslím si, ţe pani ministerka Ţitňanská veľmi dobre 
vie, čo robí.  Jej ťah na transparentnosť, otvorenosť 
a zodpovednosť súdov a sudcov je správny.  Tieţ som 
presvedčená, ţe reforma prokuratúry je nevyhnutná.  Väčšina 
reforiem, ktoré pani ministerka presadzuje majú opodstatnenie. 
Znepokojuje ma, ţe  pani ministerka nenachádza veľa spojencov 
pri presadzovaní  týchto reforiem.   To je asi jej najväčší 
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problém. Ja osobne som dosť šokovaná z postojov 
niektorých právnych profesií a ich nárokovania si na akési 
privilegované postavenie bez ohľadu na to, čo sa 
v spoločnosti deje.   Rozhodne nezávidím pani ministerke 
jej problémy.  
 
TJ: Ako podľa Vás zasiahnu predčasné voľby do 
uţ prijatých a avizovaných zmien v súdnictve a čo 
prípadné zastavenie zmien bude znamenať pre 
Slovensko? 
ĽZB: Bude záleţať na výsledkoch volieb.   
 
Svetová banka je symbolom globalizácie 
TJ: Svetová banka plní veľmi veľa dôleţitých úloh. 
Má však aj svojich vášnivých a odborných 
kritikov. Prečo myslíte, ţe je tomu tak?   
ĽZB: Svetová banka je symbolom globalizácie a nie všetci 
sú zástancami globalizácie. Tieţ si myslím, ţe reformy,  

 
 

 
INŠTITÚCIE 
 
 

 SVETOVÁ BANKA 

 
V nadväznosti na predchádzajúci rozhovor na 
pripomenutie niekoľko slov o inštitúcii, ktorú 
pravdepodobne kaţdý pozná minimálne podľa 
názvu. 
 
Svetová banka je multilaterálna inštitúcia 
zabezpečujúca technickú a finančnú pomoc 
rozvíjajúcim sa krajinám. Bola zaloţená 45 
krajinami na medzinárodnej konferencii v roku 
1944 v Bretton-Woods (USA). V súčasnosti má 
187 členov. Svetová banka podmieňuje členstvo 
účasťou v Medzinárodnom menovom fonde. 
 
Svetová banka je tvorená dvoma inštitúciami - 
Medzinárodnou asociáciou pre rozvoj (IDA) 
a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj 
(IBRD). Prostredníctvom IBRD a IDA, Svetová 
banka ponúka 2 základné druhy pôţičiek a úverov: 
investičné pôţičky  a pôţičky pre rozvojovú 
politiku. Investičné pôţičky (poskytované cez 
IBRD) sú poskytované stredne chudobným 
krajinám výmenou za potraviny,  prácu a sluţby, 
ktoré majú podporiť hospodárske a sociálne 
rozvojové projekty krajiny. Pôţičky pre rozvojovú 
politiku (poskytované cez IDA) poskytujú rýchlo  

 
ktorými Svetová banka podmieňuje pôţičky a granty, majú 
svojich výhercov ale aj tých, ktorí strácajú.  Napokon nie 
všetky projekty dosiahnu výsledky, ktoré by mali.   
 
TJ: Čo odporúčate našim študentom, ak chcú 
pracovať pre Svetovú banku? Aké moţnosti 
uplatnenia v nej majú absolventi štúdia verejnej 
politiky? 
ĽZB: Svetová banka je prestíţna inštitúcia. Väčšina 
mojich kolegov má výborné vzdelanie a solídnu praktickú 
skúsenosť. Sústreďte sa na štúdium a pripravte si plán na 
to, aby ste mali čo ponúknuť.   Sledujte, čo Svetová banka 
robí a jej pracovné príleţitosti. Nedajte sa odradiť 
počiatočným neúspechom.  

 
Tomáš Jacko, MPA 

 

 
 
 
 
vyplatiteľné financovanie na podporu štátnej 
politiky a inštitucionálnych reforiem. Pôţičky IDA 
sú bezúročné a sú poskytované jednotlivými 
vládami najchudobnejších členských krajín. 
 
Najvyšším orgánom  Svetovej banky je Rada 
guvernérov, ktorá stanovuje politiky banky. 
Zastúpenie v Rade majú všetky členské štáty. 
Tento post zastávajú zvyčajne ministri financií 
alebo guvernéri centrálnych bánk. Výkonný orgán 
Svetovej banky je Rada výkonných riaditeľov, 
ktorá má 24 členov, ktorí sú zodpovední za 
všeobecnú činnosť inštitúcie. Svetová banka sídli 
vo Washingtone D.C. 
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ZOZNAM MAGISTERSKÝCH DIPLOMOVÝCH PRÁC OBHÁJENÝCH V 
AUGUSTE 2011 V ODBORE VEREJNÁ POLITIKA 
 

 
Meno Vedúci Téma záverečnej práce 

Barancová 
Miroslava 

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. 
Protikorupčné reformy: prípadové štúdie vybraných nástrojov intervencie s 
cieľom boja proti korupcii v SR 

Baťka David Ing. Veronika Miťková, PhD. 
Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy a ich vyuţitie pri analýze energetickej 
politiky 

Boršová Anita Mgr. Ing. Martin Filko  Analýza modelov oceňovania a prerozdeľovania rizika v zdravotnom poistení 

Dostálová Diana 
doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.  

Hodnotenie vplyvov na podnikateľské prostredie: prax vybraných ministerstiev 
SR 2009-2010 

Földešová Lucia 
doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 

Vnímanie dobrých pracovných miest: analýza diskurzu na Slovensku 

Frisiková Denisa 
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, 
PhD. 

Profesionalizácia zamestnancov štátnej správy na Slovensku 

Homola Branislav 
doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.  

Motivácia v odmeňovaní: prípadová štúdia Letisko M. R. Štefánika Bratislava - 
Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

Horná Silvia PhDr. Silvia Porubänová, PhD. Imigrácia, integrácia, identita - implikácie pre verejnú politiku 

Chovanec Martin 
doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 

"Zamestnanosť Rómov, bariéry pre jej zvýšenie a odporúčania pre verejnú 
politiku: prípadová štúdia obce Spišský Hrhov" 

Jajcayová Zuzana 
doc. Mgr. Katarína Staroňová, 
PhD.  

Hodnotenie vplyvov (IA) v praxi ministerstiev SR: Kvalita informácií v doloţke 
vplyvov 

Kochan Jakub 
doc. Ing. Daniela 
Zemanovičová, CSc. 

Politika odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaţ 

Kováčová Anna 
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, 
PhD. 

Efektívnosť alokácie verejných prostriedkov samosprávy na Slovensku Skúsenosti 
mestskej časti Bratislava - Petrţalka s pouţívaním nástrojov verejnej politiky 

Koţoušková 
Gabriela 

doc. Ing. Daniela 
Zemanovičová, CSc. 

Štátna pomoc v EÚ - mapovanie východísk, zmien, súčasného stavu a rizík 
spojených s jej poskytovaním 

Kráľová Zuzana 
doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 

Sociálne bývanie - Analýza nájomného bývania na konkrétnej prípadovej štúdii 

Krásny Ľubomír 
doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 

Zamestnanosť Rómov, bariéry pre jej zvýšenie a odporúčania pre verejnú politiku: 
prípadová štúdia osady 

Lukoťková 
Kristína 

PhDr. Silvia Porubänová, PhD. 
Analýza faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie street-level byrokratov na 
oddeleniach cudzineckej polície pri udeľovaní pobytu 

Mišutková Lenka doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. Mimovládne organizácie a ich participácia na tvorbe verejnej politiky na Slovensku 

Nebeský Ľubomír 
doc. Mgr. Katarína 
Staroňová,PhD.  

Odmeňovanie na ústredných orgánoch štátnej správy 

Nemečkayová 
Alena 

doc. Mgr. Katarína 
Staroňová,PhD.  

Privatizácia podnikov vodární a kanalizácií v SR a jej vplyv na verejnú kontrolu 
rozhodovania vo vodárenských podnikoch: Analýza vybraného nástroja verejnej 
politiky na samosprávnej úrovni 

Őlvecká Mária 
doc. Mgr. Katarína 
Staroňová,PhD.  

Financovanie mimovládnych organizácií: prípadová štúdia nízkoprahových 
programov pre deti a mládeţ na Slovensku 

Opoldus Martin PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc. 
Miestny ekonomický rozvoj na Slovensku - empirický výskum vo vybraných 
samosprávach 

Pauliková Zora 
 Mgr. Alexandra Poláková 
Suchalová, PhD. 

Analýza komunikácie s verejnosťou - prípadová štúdia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky 

Pavlíčková 
Miroslava 

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. Médiá ako aktér verejnej politiky 

Pavúček Miroslav 
doc. Ing. Daniela 
Zemanovičová, CSc. 

Kartelové dohody a ich odhaľovanie ako nástroj súťaţnej politiky 

Petrík Ľuboš 
doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 

Masifikácia vysokých škôl a jej dopady na vysoké školstvo 

Sedláková Klára PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc. 
Vzdelávacia politika ako faktor regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho 
kraja 

Šlacer Marek doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. 
Ľudské kapacity v oblasti samospráv pri tvorbe projektov financovaných z fondov 
EÚ 

Šrenkelová Jana 
doc. Ing. Miroslav Beblavý, 
PhD. 

Konflikt politických lídrov a antikorupčných inštitúcií (TALIANSKO – S. 
BERLUSCONI ) 

Tonkovič Marián 
prof. PhDr. Ľudmila 
Malíková,PhD. 

Analýza a komparácia oprávnení príslušníkov policajného zboru, obecnej polície a 
súkromných bezpečnostných sluţieb 

Valaška Juraj doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. Zabezpečovanie sluţieb v samospráve 
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