
Milí čitatelia, aktuálnym PPNkom 
Vás chceme privítať v Novom roku. 
Prajeme Vám, aby bol ten aktuálny 
lepší od toho predchádzajúceho, 
dosiahli ste vytýčené méty, a keď nie 
celkovo, tak aspoň čiastočne naplnili 
svoje predsavzatia a stanovené ciele 
či už v osobnom, alebo v profesnom 
živote! 

Ako už býva zvykom prinášame 
Vám novinky a informácie o akciách, 
ktoré sa na ÚVP a FSEV v minulých 
mesiacoch udiali. Reportážou 
o učiteľskej mobilite v Gente spolu 
s predstavením seminára konaného 
v Leuvene pri 500. výročí publikova-
nia slávnej Utópie od Thomasa Mora 
prispel Daniel Klimovský. Stretnutie 

Kopenhágskeho fóra, ktoré bolo 
už dvadsiatym v poradí a týkalo sa 
exekutívnych programov MPA, MPP, 
MPM Vám priblíži Katarína Staro-
ňová. V rubrike rozhovorov pred-
stavujeme bližšie hneď dvoch našich 
študentov. Na jednej strane ide 
o rozhovor so súčasným študentom 
Matúšom Záhradníkom, na druhej 
rozhovor s úspešnou absolventkou 
ÚVP Simonou Nátanovou, ktorá bola 
za svoju záverečnú diplomovú prácu 
ocenená Cenou rektora UK. Skvelý 
článok z prostredia mestských 
firiem si môžete prečítať v odbornej 
prílohe vďaka doktorandovi Marti-
novi Kollárikovi, ktorý ho napísal 
spoločne s kolegyňou Veronikou 
Prachárovou z Inštitútu SGI. Emília 

Sičáková-Beblavá píše viac o diskusií 
na piatom Public policy book clube. 
Ten sa venoval knihe od Amandy 
Ripley The Smartest Kids in the 
World, teda zahraničným vzdeláva-
cím systémom s prihliadnutím na 
fungovanie toho u nás. Doktorand 
Tomáš Malec sa ako senátor 
zúčastnil Konventu akademických 
senátov v Košiciach. Prečítať si 
tiež môže zaujímavé recenzie kníh 
našich doktorandov, ale aj viac 
o workshope Poznanie – regulácie – 
inovácie vo verejnom sektore, ktorý 
sa konal na začiatku decembra. 
Prajem Vám prijemné čítanie!

Jakub Varíni, zástupca šéfredaktora 
spolu s celou redakciou ÚVP
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NoVINKy & AKTUALITy

V rámci predsedníctva SR v EÚ sa v Brati-
slave konalo v poradí 7. Stretnutie použí-
vateľov modelu CAF z členských krajín 
EÚ. Model CAF (Common Assessment 
Framework) sa používa v organizáciach 
verejného sektora, ktoré sa snažia apli-
kovať komplexné manažérstvo kvality. 
Ide o samohodnotiaci model, ktorý 
umožňuje organizácii opísať svoje silné 
a slabé stránky v oblastiach hodnotenia 
kvality podľa 28 kritérií, ale i pomenovať 
oblasti na zlepšovanie. Ide teda o akúsi 
vnútornú kontrolu štandardov kvality, 
ktoré si vyžaduje i definovanie najvhod-
nejších aktivít na zvyšovanie kvality 
organizácie. Stretnutie sa zameralo na 
vypracovanie 20 konkrétnych príkla-
dov dobrej praxe z krajín EÚ, ktoré boli 
prezentované v paralelných sekciách. 
okrem toho na plenárnom zasadnutí 
odzneli prednášky najvýznamnejších 

Účasť študentov 
na konferencii EUPAN 
7. stretnutie európskych 
používateľov modelu 
CAF

Január 2017 predstaviteľov v tejto oblasti či už 
z Európskej Komisie alebo akademickej 
obce (napr. prof. Jan Meyer-Sahling). 
Stretnutie bolo uzavreté pre členov 
siete CAF, avšak spolupráca Doc. Staro-
ňovej v tejto sieti s Európskou komi-
siou a Úradom vlády umožnila účasť 
i našim študentom programu Verejnej 
politiky. ▪

Vyjadrenie študentky 
ÚVP k podujatiu

Ako študenti sme mali možnosť zúčast-
niť sa na konferencii CAF. Účasť na tejto 
konferencii hodnotím pozitívne z niekoľ-
kých dôvodov: ako študenti sme sa mohli 
zúčastniť jednej z mnohých aktivít, kona-
ných pod záštitou predsedníctva. Záro-
veň sme mali príležitosť zažiť odbornú 
konferenciu tohto formátu na vlastnej 
koži, kde sme si mohli pozrieť prezentá-
cie popredných sociálnych vedcov ako 
napr. prof. Jan-Hinrik Meyer-Sahlinga. 
Najlepšie však hodnotím množstvo 
workshopov, kde prezentujúci pribli-
žovali používanie modelu CAF v ich 
krajinách (napr. v prípade Portugal-
ska v oblasti ľudských zdrojov). Lucia 
Pientková ▪

Študenti ÚVP, prof. Jan Meyer-Sahling, Doc. Staroňová, bývalý riaditeľ Úradu pre štátnu službu Plaj

CAF workshop
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Medzi ocenenými študentami a peda-
gógmi Univerzity Komenského pri 
príležitosti sviatku študentov sme 
mali svoje zastúpenie v osobe Matúša 
Záhradníka, ktorý si v Aule UK prevzal 
od rektora Univerzity Komenského 
profesoraKarol Mičietu akademickú 
pochvalu. Pedagógom, ktorí sa 
významným podielom zaslúžili o mnohé 
vedecké, umelecké i odborné úspechy 
svojich študentov a šíria dobré meno 
fakulty a univerzity doma i v zahraničí 
boli rektorom udelené ďakovné listy, 
jeden z nich aj našej pani riaditeľke 
doc. Emílií Sičákovej-Beblavej. obom 
gratulujeme! ▪

ÚVP sa darí

Diskusia občan 
ako klient štátu

Šiesteho decembra hostia spoločne 
s doc. Emíliou Sičákovou-Beblavou 
diskutovali o tom ako robiť dobré 
reformy, aké sú aktuálne trendy vo 
verejnej správe a čo čaká v tejto oblasti 
Slovensko. Čo je eGovernment a aká 
je vízia informatizácie a predovšetkým, 
ako uplatniť behaviorálnu vedu vo verej-
nej správe. Pozvanie prijali Samuel 
Arbe z operačného programu verejná 
správa, Adrijana Adámek z operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra, 
predstaviteľka Úradu splnomocnenca 
vlády pre rozvoj občianskej spoloč-
nosti Skarlet ondrejčáková a Matej 
Šucha, ktorý je managing partnerom 
v MINDWORX. ▪

FSEV fest 2016

Na každoročnú tradíciu premeny 
budovy našej fakulty na miesto plné 
workshopov, diskusií, infostánkov nezis-
kových organizácií, jedla a nápojov 
nadviazal FSEV Fest, ktorý sa konal tesne 
pred odchodom na vianočné sviatky. 
Nechýbali na ňom informácie o progra-
moch Erazmus, herná zóna, escape 
room, sledovanie filmu spojené s disku-
siou, či hudobné kapely. Úloha zahájenia 
festivalu pripadla tento rok vzácnemu 
hosťovi, ktorým bol prezident SR pán 
Andrej Kiska. ▪

V Aule FSEV UK v rámci prednášok Stre-
doeurópskeho fóra 2016 mali študenti 
možnosť vypočuť si prednášku o tom, 
čo znamená pre mladé osemnásťročné 
dievča emigrovať z krajiny, v ktorej 
vyrastala do novej s inou kultúrou jazy-
kom, politickým usporiadaním. Exil 
a identita sú nosnými témami knihy 
Nevďačná cudzinka, za ktorú táto sloven-
sko-švajčiarska spisovateľka a novinárka 
len nedávno získala prestížnu Cenu 
Dominika Tatarku. ▪

Irena Brežná: Východ 
a Západ vo mne



4

PUBLIC PoLICy BooK CLUB

o potrebe svetla a rôznych vôní 
v slovenskom vzdelávacom systéme

DOC. eMília SičákOvá-BeBlavá

Poznámky z 5. stretnutia Public Policy Book Club-u ÚVP

obaja diskutujúci sa zhodli, že kniha 
Podľa autorky sa miera vzdelania 
žiakov v jednotlivých krajinách líši. 
Daný rozdiel je, podľa nej, spôsobený 
špecifickými vzdelávacími systémami, 
ktoré si krajiny vybudovali. Ripley tak 
poukazuje na systémy vzdelávania vo 
vybraných krajinách, na odlišnú vzdela-
nostnú úroveň žiakov a porovnáva exis-
tujúce rozdiely. Konkrétne porovnáva 
systémy Fínska, Južnej Kórei, Poľska 
a USA. V uvedených krajinách strávila 
určitý čas, počas ktorého spoznávala 
nielen špecifiká daných vzdelávacích 
systémov, ale taktiež aj zvyky, socio-

-ekonomické rozdiely a ich žiakov. 

 Počas školského roka 2010 – 2011 
autorka knihy cestovala po troch kraji-
nách, kde študovali americkí študenti 
na výmennom pobyte. Autorka 
strávila mesiace s deťmi, učiteľmi, 
rodičmi a ľuďmi, ktorí sa snažili nájsť 

V rámci piateho 
Public Policy 
Book Club-u sme 
sa na ÚVP 
rozhodli venovať 
vzdelávacej 
politike a čítali 
sme knihu od 
Amandy Ripley: 
The Smartest 
Kids in the World 
and How They 
Got that Way. 

nové, kreatívne cesty vzdelávania. Na 
začiatku mala v hlave niekoľko otázok: 
Prečo sa niektoré deti naučia tak veľa, 
zatiaľ čo iné sa naučia málo? Aký spôsob 
výučby majú žiaci v krajinách, kde žiaci 
dosahujú najlepšie výsledky na svete? 
okrem iného Amanda Ripley zistila, 
čo chýba americkému vzdelávaciemu 
systému v porovnaní s Fínskom či 
Južnou Kóreou: išlo o uvedomenie si 
účelu vzdelávania.

o poznaniach z knihy a ich použiteľ-
nosti pre slovenský kontext s nami na 
Public Policy Book Club-e diskutovali 
traja hostia, ktorí so slovenským 
vzdelávacím systémom pracujú. Dušan 
Jaura je totiž riaditeľom súkromného 
Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa 
a s mladými ľuďmi pracuje denne. Anna 
Maarová pracovala v školstve vo Veľkej 
Británií a v súčasnosti pôsobí v Teach 
for Slovakia a navštívila mnoho škôl 
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Manažment kvality cez účinné učenie 
sa študentov, žiakov 
Saskia upozornila na to, že mnoho 
mladých ľudí sa odnaučilo učiť. To 
znamená, že sa nedokážu ponoriť do 
študovanej problematiky a venovať 
jej primeraný, ničím neprerušovaný 
čas. Dokonca hovorilo o potrebe 
naučiť sa dostať sa do flow pri učení. 
K tomu žiakov na Slovensku zvyčajne 
učitelia nevedú. Anna poukazovala na 
skúsenosť, ktorú mala na mnohých 
slovenských školách, kde sa podľa nej 
jednoducho neučí a učitelia a žiaci sa 
hrajú na to, že sa učia. 

Aktívna práca so sociálnymi bublinami 
Aj zloženie triedy môže byť problémom. 
Ako ďalší problém sme totiž diskutovali 
uzatváranie sa socioekonomických 
skupín do nepriepustných bublín, 
kedy sa medzi sebou mladí ľudia 
nepoznajú, resp. poznajú sa len vo 
svojich socioekonomických bublinách. 
Výskumy však ukazujú, že pre účinné 
učenie v triede je dôležité mať takých 
študentov, ktorých škola zaujíma, 
venujú sa jej a svojím záujmov dokážu 
nadchnúť aj ostatných, svietia. opak je 
problémom, ak v triede nikto nesvieti, 
nemá kto inšpirovať. Pre kvalitu učenia 
je zloženie skupiny veľmi dôležité. 
Jedným z možných riešení, ktorý sa 
uplatňuje vo viacerých krajinách, je 
žrebovanie žiakov na štátom dotované 

miesta. To znamená zavedenie náhod-
ného výberu do selekcie žiakov do 
niektorých škôl. 

Riziko socioekonomického 
determinizmu 
Prieskumy z prostredia Slovenska 
dokonca naznačujú istý socioekono-
mický determinizmus, kedy len 2% detí 
zo slabšieho prostredia dokážu študo-
vať a kariérne preraziť tak, ako mladí 
ľudia z lepšieho socioekonomického 
prostredia. Uvedený stav ohrozuje 
sociálnu mobilitu v krajine. 

Veľa pegečiek, málo profesionálov 
Amanda Ripley poskytuje viaceré 
poznania o tom, prečo sú niektoré vzde-
lávacie systémy úspešnejšie ako iné. 
Základom napr. fínskeho vzdelávacieho 
systému je vysoko kvalifikovaný a vzde-
laný učiteľ, pričom povolanie učiteľa 
je jedno z najprestížnejších v danej 
krajine. Ďalším dôležitým rozdielom 
je, že vo Fínsku učitelia zaobchádzajú 
so študentom ako s rovnocenným 
partnerom, pričom nevykazujú veľkú 
mieru empatie, sú objektívni a nechcú 
poznať ich socio-ekonomické pozadie, 
ktoré by mohlo ovplyvniť úsudok 
učiteľa v prípade hodnotenia. Taktiež 
dôležitou vecou je, že vzdelanie je vo 
Fínsku zadarmo. To zahŕňa stravovanie, 
učebné pomôcky, dopravu, ubytovanie, 
lekárov, exkurzie, nakoľko vo Fínsku 
platí, že vzdelanie je pre každého, kto je 
šikovný. Všetky školy sú štátne, pričom 
ministerstvo zadáva základné učebné 
osnovy, avšak učitelia majú veľkú 
mieru autonómie. Školy majú do 300 
žiakov, pričom aktivity na hodinách sú 
väčšinou skupinové, z ktorej je jeden 
žiak líder. Týmto sa snažia pripraviť 
deti na dospelý život, kedy väčšina ľudí 
musí pracovať s inými, prispôsobovať 
sa a učiť kompromisom. Týkajúc sa 
učiteľov, tak každý učiteľ má podrobný 
manuál, ako učiť, či aké metódy 
využívať.

Zhodli sme sa na tom, že fínska cesta 
v budovaní profesie učiteľa by pomohla 
aj na Slovensku a začať sa dá znížením 
počtu pedagogických fakúlt a ich 
významnou zmenou v obsahu učenia. 
Dôraz by mal byť kladený na didaktiku 
učenia. Ide síce o dlhú cestu, ale 
Amanda Ripley ukazuje, že je to účinná 
cesta. ▪ 

po celom Slovensku. Saskia Repčíková 
tiež školu vedie a zároveň koordinuje 
zástupcov súkromných škôl v Asociácií 
súkromných škôl a školských zariadení. 

o čom sme spolu diskutovali? o prob-
lémoch slovenského školstva, o kvalite 
slovenského školstva a možných 
riešeniach. 

Manažment kvality cez kontrolu 
Nerozprávali sme sa len o tom, 
ako chronicky chýbajú peniaze 
v slovenskom vzdelávacom systéme, 
ale aj o kvalite školstva. Na tú totiž 
vplývajú viaceré faktory, nielen peniaze 
a kvalitu vyučovania sme identifikovali 
ako vážny problém. Anna poskytla 
niekoľko príkladov z toho, ako reálne 
pôsobí školská inšpekcia vo Veľkej 
Británii a ako pomáha tlačiť na zvýšenie 
kvality vzdelávacieho procesu. Štátna 
kontrola má v Británii silné postavenie, 
proaktívny prístup a autoritu. Jej 
zistenia sa berú vážne a predstavujú 
pre školy, študentov a rodičov pridanú 
hodnotu. Pričom je potrebné uviesť, že 
neexistuje jeden typ školy a jeden typ 
kvality. Ako v tomto kontexte uviedol 
Dušan, školy majú voňať rôzne, pričom 
je to vítané a v poriadku. Nemusia sa 
snažiť o dosahovanie čo najlepších 
absolútnych výsledkov v meraniach 
žiakov školy, ich cieľom môže byť napr. 
čo najväčšia pridaná hodnota meraná 
rozdielom na vstupe a výstupe žiakov 
z danej školy. Avšak je potrebné, aby 
bol cieľ príslušnej školy čitateľný 
a školy ho dokázali dosahovať. 
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RoZHoVoR

V oblasti humanitných vied 
odporúčam štúdium kombinovať

Martin kOllárik, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Rozhovor s Matúšom Záhradníkom študentom V. ročníka ÚVP 

Skús nám na začiatok povedať, kde si 
vyštudoval bakalársky stupeň a ako si 
sa dopočul o Ústave verejnej politiky. 
Bakalársky titul mám z odboru učiteľ-
stva anglického jazyka a histórie na 
Filozofickej fakulte UK. Po absolvovaní 
som bol chvíľu stratený, čo so životom 
po škole a rozhodol som sa odísť do 
zahraničia na nejaký čas. Prihlásil som 
sa na AIESEC stáž na základnej škole 
v Južnej Amerike – v hlavnom meste 
Peru-Lime, kde som žil a cestoval po 
krajine počas jedného roka.

Prečo si sa rozhodol práve pre štúdium 
na ÚvP FSev uk?
Počas stáže v Peru som sa stretol 
s otrasnými podmienkami detí v škole. 
Zážitky z okrajových častí Limy, kde 
30 % ľudí žije pod hranicou chudoby mi 
pomohli uvedomiť si, že vo vzdelávaní 
je budúcnosť. Uvedomil som si to aj 
vďaka príkladu detí, s ktorými som 
pracoval. od útleho veku boli všetci 
snaživí a hladní po vedomostiach. 
Uvedomovali si, že jediná cesta ako 
sa dostať z chudoby a krajiny, kde sa 
narodili, je cez vzdelanie. Na Slovensko 
som sa teda vrátil s cieľom študovať 
Public Policy, aby som mal v budúcnosti 
možnosť ovplyvňovať rozhodnutia 
krajiny v oblasti vzdelávania.

Ako zatiaľ hodnotíš štúdium na ÚvP? 
Splnilo Tvoje očakávania?
osobne považujem štúdium za celkom 
kvalitné. Metódy aj prístupy na ústave 
sú omnoho ďalej v porovnaní s tým, čo 
som mal možnosť zažiť. Najviac oceňu-
jem úsilie pritiahnuť medzi študentov 
skutočných odborníkov z praxe, aby 
učili a riešili problémy, ktoré sa v praxi 
naozaj vyskytujú.

„Mimo štúdia 
pracujem na tom, 
aby študenti na 
vysokých školách, 
ktorí majú 
ambície zmeniť 
Slovensko, 
dostali najlepšie 
možnosti svoje 
ciele dosiahnuť.“
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Odporučil by si štúdium na ÚvP aj 
ďalším študentom, možno aj trochu 
vzdialených odborov, podobne ako bol 
ten Tvoj?
V oblasti humanitných vied rozhodne 
odporúčam štúdium kombinovať 
a neostať pri jednej špecializácii. To 
samozrejme neplatí všade. Sú povo-
lania a profesie, ktoré neumožňujú 
túto flexibilitu. Študenti by však počas 
školy mali mať čo najviac rôznorodých 
skúseností, z rôznych odborov, oblastí, 
praxe, teórie aj vedy. osobne som proti 
nastaveniu vysokých škôl, ktoré robí zo 
študentov liaheň do zabehnutých profe-
sií a korporácií. Mne moje skúsenosti 
a background dávajú úplne iný pohľad 
na verejnú politiku ako hocikomu 
inému. A tak to má byť.

Čo Ťa na štúdiu verejnej politiky baví 
najviac? Akým témam sa venuješ?
Najviac oceňujem diskusie, kde sa 
bavíme o metódach a princípoch fungo-
vania celého systému. Rovnako zaují-
mavé su pre mňa aj predmety, ktoré 
vedú k analytickému rozmýšľaniu nad 
problémami. Sú to užitočné zručnosti, 
ktoré sa dajú uplatniť všade. Najviac ma 
zaujímajú témy školstva, reformných 
procesov a fungovaniu neziskového 
sektora. 

V novembri si si od rektora Univerzity 
Komenského prebral akademickú 
pochvalu za vynikajúce študijné 
výsledky a výnimočné schopnosti 
či talent. Ocenenie sa odovzdávalo 
nielen za úspechy v rámci štúdia, ale aj 
mimo neho. Porozprávaj nám, čomu sa 
okrem štúdia na ÚvP venuješ.
Mimo štúdia pracujem na tom, aby 
študenti na vysokých školách, ktorí 
majú ambície zmeniť Slovensko, dostali 
najlepšie možnosti svoje ciele dosiah-
nuť. Ako študent som od septembra 
2015 v programe Nexteria Leadership 
Academy. 

Ľudia za Nexteriou pracujú na tom, aby 
Slovensko raz viedli ľudia, ktorí budú 
nie len profesionáli – tí najlepší v rámci 
svojho odboru, ale aj slušní a charak-
terní ľudia na správnych miestach. 
Tento vzdelávací program sa venuje 
študentom, ktorí chcú pôsobiť v biznise, 
politike, štátnej správe, neziskovom 
sektore. Je tam veľká diverzita pracovi-
tých študentov a študentiek z odborov 
managementu, práva, IT, strojárstva, 
lekárstva, marketingu či učiteľstva, 
alebo farmácie. 

V rámci tejto neziskovej organizácie sa 
už rok a pol venujem marketingu, orga-
nizujem teda stretnutia so študentmi 
a pripravujem mediálnu komunikáciu 
pre celý program. Je to úžasná možnosť 
spolupracovať s neuveriteľne šikovnými 
ľuďmi, ktorí chcú robiť správne veci. 

Prečo si sa rozhodol prihlásiť do tohto 
programu?
Zaujali ma ľudia, ktorí sa rozhodli veno-
vať študentom. Veľa z nich má za sebou 
úspešnú kariéru doma či v zahraničí 
a zároveň možnosti robiť na hocijakých 
iných projektoch. oni sa však rozhodli 
tráviť čas investovaním do študentov 
na škole, ešte skôr ako skúsia ako chutí 
reálny svet. Veľmi si tento prístup 
cením a mladí ľudia v Nexterii sú ním 
inšpirovaní šíriť túto myšlienku ďalej. 
Rovnako si myslím, že je dôležité 
upozorňovať, že biznis a riadenie 
štátu sa dá robiť aj eticky a čestne. 
Je dôležité nezabúdať, že nie všetci sú 
skorumpovaní, nie všetci sa priživujú 
na verejných peniazoch, nie všetci 
chcú benefity len pre seba a nehľadia 
na ostatných. Toto sa mi páči na tejto 
komunite ľudí najviac.

Čomu by si sa chcel po skončení školy 
venovať?
Rád by som naďalej posôbil vo verej-
nom sektore, či už z pozície v nezisko-
vom sektore alebo štátnej správy. Láka 
ma práca na Ministerstve školstva, ale 
možno potrebujem ešte viac skúseností 
pre efektívny vstup do tejto sféry. 

Na záver jednoduchšia otázka - ako 
najradšej tráviš svoj voľný čas?
Voľný čas – čo to je? Rád robím 
adrenalínové športy, baví ma lezenie 
a cestovanie.

Matúš, vďaka za rozhovor a prajem Ti 
za tím PPN veľa úspechov do ďalšieho 
štúdia aj kariéry. ▪
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Koncom októbra minulého roku 
(24. – 28. 10. 2016) som mal možnosť 
zúčastniť sa učiteľskej mobility v belgic-
kom meste Gent. Bez okolkov môžem 
hneď v úvode skonštatovať, že to bola 
veľmi príjemná a vydarená mobilita 
a že mám s ňou spojené len tie najlepšie 
spomienky.

Samotná cesta začala letom z Viedne 
do Bruselu, odkiaľ som sa vlakom 
pohodlne dopravil do Gentu. Chýbajúci 
orientačný zmysel spôsobil, že som 
síce našiel správnu ulicu, kde som bol 
ubytovaný, no vydal som sa opačným 
smerom, a tak som došiel napokon 
o čosi neskôr, než som plánoval. Aj 
takáto skúsenosť je však skúsenosť… 
Mesto Gent ma prekvapilo svojou histo-
rickou rozmanitosťou a skutočne krás-
nymi scenériami. Niekoľko námestí 
je doplnených vodnými kanálmi 
a vzájomne ich prepájajú udržiavané 
uličky. Centrum tak pôsobí rozľahlo 
a nepochybujem o tom, že dokáže 
zapôsobiť na každého návštevníka 
mesta. Uličky i námestia prekypujú 
životom a miestne obyvateľstvo dopĺ-
ňajú všadeprítomní turisti i veľké počty 
študentov.

Spomínajúc študentov, Univerzita 
v Gente bola len relatívne nedávno 
rozšírená o pripojenú Vysokú školu 
v Gente a v súčasnosti predstavuje 
jednu z líderských univerzít v Belgicku. 
Platí to nielen o počtoch študentov 
navštevujúcich ňou ponúkané 
programy (celkovo študuje na tejto 
univerzite viac než 35 000 študentov), 
ale aj kvalitou vzdelávania a výskumu, 
pretože táto univerzita sa dlhodobo 
umiestňuje okolo prvej stovky najlep-
ších univerzít sveta a dokáže konkuro-
vať aj známejšej KU Leuven. Univerzita 
je moderne vybavená a našim študen-
tom môžem mobility na túto univerzitu 
vrelo odporúčať. Stačí si len vybrať 
z ponúkaných programov.

Samozrejme, Gent, to nie je iba univer-
zita. Ako som už spomenul vyššie, 
mesto ponúka mnoho krásnych zákutí. 
Popri tom je všadeprítomná možnosť 
vychutnať si čokoládu, pivo, wafle, 
zemiakové hranolky, čerstvo vylovené 
mušle z mora či iné dobroty. A ak by 
niekto nemal dosť, všetkými piatimi 
odporúčam výlet do Brúgg.

Bruggy sa nachádzajú blízko Gentu 
a každý, kto má možnosť stráviť dlhší 
čas v tomto regióne, by nemal toto 
mesto vynechať. Mesto Bruggy turisti 
zvyknú nazývať belgické Benátky či 

Erasmus+ v Gente (Belgicko): 
Krátky postreh z učiteľskej mobility
DOC. Daniel kliMOvSký

Benátky severu a podľa môjho názoru 
oprávnene. V Bruggách bolo slnečno 
a možno práve táto skutočnosť spôso-
bila, že v porovnaní s Gentom na mňa 
tamojšia architektúra pôsobila menej 
ponuro. Bez ohľadu na toto konštatova-
nie však výlet do Brúgg stál za to a bol 
príjemným spestrením mojej učiteľskej 
mobility. Neďaleko Gentu sa nachá-
dzajú aj svetoznáme Antverpy, no ich 
návštevu som tentoraz musel oželieť. 
Snáď nabudúce. ▪

Br
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V dňoch 25. – 26. novembra 2016 sa 
konal v priestoroch Technickej univer-
zity v Košiciach pod záštitou Ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. už druhý 
ročník konferencie, ktorá je určená 
členom študentských častí akademic-
kých senátov slovenských vysokých 
škôl. Tak, ako aj minulý rok, kedy sa 
uskutočnil nultý ročník tejto konfe-
rencie v NR SR v Bratislave, aj tento rok 
sa jej okrem študentských senátorov 
zúčastnili taktiež delegáti Študentskej 
rady vysokých škôl, z ktorých niekoľko 
delegátov tvorilo organizačný výbor, 
nakoľko bola konferencia organi-
začne zastrešená práve Študentskou 
radou vysokých škôl. okrem iných sa 
taktiež zúčastnili významné osobnosti 
vysokoškolského prostredia ako napr. 

Konvent akademických 
senátov 2016
tOMáš MaleC, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

mnohé špecifiká, či možnosti, ktorými 
ako senátori disponujú. Tento blok bol 
ukončený jednotným neformálnym 
súhlasom o zväčšenie úrovne partici-
pácie študentov na správe akademickej 
samosprávy a taktiež zlepšia vzťahu 
a informovanosti medzi zástupcami 
študentov a samotnými študentmi 
s cieľom zvýšenia efektívnosti fungova-
nia študentských častí senátov sloven-
ských vysokých škôl.

Prínosnou diskusiou bola prezentácia 
Mgr. Martina Menšíka, ktorý prítom-
ných informoval nielen o medializo-
vaných štatistikách uplatniteľnosti 
študentov z jednotlivých odborov, ale 
taktiež predstavil projekt Edujobs.sk. 
Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť 
 pokračovanie na str. 10 ►►

rektorka Univerzity veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach prof. 
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., či rektor 
Technickej univerzity v Košiciach prof. 
Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Konferencii dominovali dve hlavné 
témy: odborná prax počas štúdia 
(koncept vysokej školy na Slovensku 
ako modernej vzdelávacej inštitúcie) 
a Vzťah vysokých škôl, absolventov 
a trhu práce (význam, fungovanie 
a úloha študentov v akademickej samo-
správe). K daným témam si účastníci 
vypočuli príspevky odborníkov z praxe, 
po čom nasledovala diskusia. Táto 
diskusia bola pre prítomných sená-
torov veľmi prínosná, nakoľko mnohí 
z nich sa angažujú v akademickej samo-
správe po prvýkrát a boli im vysvetlené 
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riaditeľom škôl a školských zariadení 
moderný nástroj pre vyhľadávanie 
nových kolegov do ich učiteľského 
kolektívu a tým spájať školy s najkvalit-
nejšími uchádzačmi a pomôcť tak škol-
stvu dosiahnuť určitú medzinárodne 
porovnateľnú kvalitu. 

Počas konferencie mal priestor vystúpiť 
taktiež podpredseda Akreditačnej 
komisie Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Plénum malo možnosť dozvedieť sa 
ako prebieha proces akreditácie, ako 
prebieha proces vyberania jednotlivých 
členov, či aké zmeny sa plánujú prijať 
v najbližšej dobe. To dalo priestor 
na diskusiu o Národnom programe 
rozvoja výchovy a vzdelávania pre 
oblasť vysokého školstva. Tento 
dokument, vytvorený pracovnou 
skupinou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR obsahuje viacero 
zmien týkajúcich sa vysokoškolského 
prostredia. Počas diskusie padli rôzne 
názory na jednotlivé body dokumentu, 
ako napr. k zmene fungovania Akre-
ditačnej komisie, vytváraniu liberál-
nych štúdii, či zrušeniu docentských 
a profesorských titulov. Konferencia sa, 
samozrejme, netýkala iba tohto doku-
mentu, avšak ukázalo sa, že v aktuálnej 
dobe je jedným z najdiskutovanejších, 
nakoľko sa dotýka celej akademickej 

obce a obsahuje viacero rozporuplných 
cieľov. Aj z toho dôvodu prijal Akade-
mický senát Univerzity Komenského 
oficiálne stanovisko, v ktorom formu-
luje výhrady k jednotlivým cieľovým 
oblastiam dokumentu.

V dobe, kedy sa mnohokrát upúšťa od 
overených a overiteľných informácií 
a namiesto toho sa dostávajú do popre-
dia hlasné a nebezpečné názory je viac 
ako potrebné, aby sme sa my, študenti, 
dokázali spojiť a neupúšťať od toho 
základného, kvôli čomu sme išli na 
univerzitu, a teda od vzdelania. Aj preto 
je dôležité, aby sme sa medzi sebou 
stretávali, vymieňali si názory, pomá-
hali si, chápali sa a z toho dôvodu verím, 
že ďalšie ročníky konferencie budú 
ešte úspešnejšie a študenti sa začnú 
ešte viac zaujímať o svoje akademické 
prostredie. ▪

„… je viac 
ako potrebné, 
aby sme sa 
dokázali spojiť 
a neupúšťať 
od toho 
základného, 
kvôli čomu 
sme išli na 
univerzitu, 
a teda od 
vzdelania…“
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Pred dvadsiatimi rokmi (1996) sa po 
prvýkrát stretli nadšenci z európskych 
programov MPA (Master of Public 
Administration), MPP (Master of 
Public Policy), MPM (Master of 
Public Management), aby si vymenili 
skúsenosti vo vytváraní a vyučovaní tzv. 
exekutívnych programov. Exekutívne 
programy sú zamerané na profesioná-
lov uprostred svojej kariérnej dráhy, 
t. j. ide o programy, ktoré zdokonaľujú 
zručnosti a vedomosti ľudí z praxe. 
Takýto typ programov si vyžaduje veľmi 
praktické zameranie, avšak s prepoje-
ním na teoretické koncepty a dilemy 
v rozhodovaní vo verejnom sektore. 
Lídrom sa stala Kopenhágska Business 
School (odtiaľ názov Kopenhágske 
Fórum), ktorá ponúka viaceré exeku-
tívne programy, vrátane exekutívneho 
programu vo verejnom manažmente. 
Práve Kopenhágska Business School 
patrí do prvej 50-tky najprestížnejších 
škôl v rebríčku hodnotenia Univerzít 
(podľa New york Times). Niet divu, že 
im na zdokonaľovaní programov veľmi 
záleží a preto vytvorili platformu, kde 
sa každoročne stretávajú zástupcovia 
univerzít, ktorý ponúkajú alebo 
uvažujú zaviesť exekutívne programy. 
Ide o veľmi malú, ale aktívnu skupinu 
cca 25 škôl z prevažne severnej Európy 
(Dánsko, Holandsko, Veľká Británia, 
Írsko, Nemecko, Rakúsko). Účasť je 
totiž podmienená prípravou príspevku 
na vopred stanovenú tému, ktorá sa 
týka exekutívnych programov a po 
prednesení sa o príspevku aktívne 
diskutuje. Stretnutie trvá 2,5 dňa a je 
nesmierne intenzívne a podnetné na 
diskusiu zanietených ľudí pre vyučova-
nie vo verejnom sektore.

Stretnutie Kopenhágskeho Fóra 
k exekutívnym programom 
MPA/MPP/MPM

Tohto roku Kopenhágske Fórum 
hosťovala Erazmus Univerzita. 
Po prvýkrát sa zúčastnila i zástupkyňa 
programu Verejnej politiky FSEV 
UK Doc. Katarína Staroňová. Jej 
účasť nie je náhodná. ÚVP FSEV UK 
už dlhodobo uvažuje o zavedení 
exekutívneho programu a v minulosti 
už mala skúsenosti s výučbou ľudí 
z praxe. Doc. Staroňová analyzovala 
stav vyučovania MPA/MPP/MPM 
programov v piatich krajinách strednej 
a východnej Európy (spolu s Gyorgyom 
Gajduschkom z Corvinus University 
v Budapešti a článok v týchto dňoch 
bude publikovaný v karentovanom 
odbornom časopise Policy and Society). 
Aj tieto dáta slúžili ako podklad pri 
diskusii tohtoročnej témy na fóre, 
ktorá sa týkala nové výzvy spoločnosti 
a ich odzrkadlenie vo vyučovaní MPA 
programov. 

9. – 11. November, 2016 Rotterdam

DOC. katarína StarOŇOvá

A čo mi toto stretnutie dalo? okrem 
intenzívnej a pritom priateľskej disku-
sie počas dňa o tom aké sú potreby ľudí 
z praxe, čo všetko sa zmenilo v spoloč-
nosti a malo by byť reflektované v MPA 
programoch ako vôbec účinne učiť, 
sme si pozreli aj v praxi spôsob prepo-
jenia súčasných trendov urbánneho 
a komunitného rozvoja na vyučovací 
proces magisterskej úrovne – a to za 
poriadneho lejaku a zimy. Výzvy prepo-
jenia praxe s teóriou sú i na Slovensku. 
ÚVP dlhodobo buduje na tom, že 
vyučujúci sú z praxe a vedia tieto výzvy 
pretaviť i do vyučujúceho procesu. 
Verím, že entuziazmus a podnety, ktoré 
som počas Kopenhágskeho fóra mala 
možnosť zacítiť sa pretaví i do vyučova-
cieho procesu ÚVP. ▪
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Simona Nátanová je úspešnou absolventkou Ústavu verejnej politiky. 
Pre pokračovanie v štúdiu na FSEV UK sa rozhodla po tom ako ukončila svoje 
bakalárske štúdium v odbore politológia Trenčianskej univerzity. Za svoju 
diplomovú prácu pod vedením doc. Kataríny Staroňovej získala cenu rektora UK, 
o tom čomu sa v nej venovala a aké sú jej ďalšie plány sa dozviete viac v rozhovore.

Svet vnímam v prítomnom 
okamihu a dívam sa viac dopredu

RoZHoVoR

JakuB varíni, autor rozhovoru je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Rozhovor s absolventkou ÚVP Simonou Nátanovou

Na ÚvP si nedávno úspešne ukončila 
magisterské štúdium. Kde si študovala 
predtým? 
Bakalárske štúdium som absolvovala 
na TnUAD v Trenčíne v odbore 
politológia. 

Aké boli rozdiely medzi týmito inštitú-
ciami (vš) a štúdiom medzi jednotli-
vými odbormi?
Najväčší rozdiel spočíva v dôraze na 
výskum, ktorý pri mojom bakalárskom 

Čo bol hlavný dôvod, prečo si sa 
rozhodla práve pre štúdium verejnej 
politiky? 
Počas môjho predchádzajúceho štúdia 
som mala väčšinu predmetov z dejín 
a politickej filozofie. Ja však nie som 
človek, ktorý hľadí do minulosti, práve 
naopak. Svet vnímam v prítomnom 
okamihu a dívam sa viac dopredu. 
Navyše, oveľa viac ma baví hľadať 
pravdu ako bojovať s politickou 
ideológiou. A práve to ponúka štúdium 

štúdiu absentoval. Štúdium ma naučilo 
lepšie rozumieť veciam, ktoré sa 
učím a argumentovať iba na základe 
dôkazov. Myslím si, že v slovenskom 
vysokoškolskom prostredí sa pri spolo-
čenských vedách mnohokrát nekladie 
dôraz na výskum. Počas štúdia verejnej 
politiky som sa naučila viac uvažovať 
nad tým, prečo sú veci také aké sú, ale 
aj identifikovať spoločenské problémy 
a formulovať konkrétne odporúčania 
na ich zlepšenie, prípadne odstránenie. 
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verejnej politiky, ktoré je zamerané viac 
na výskum a je charakteristické svojou 
prepojenosťou na prax. Hoci odbor 
na Slovensku nie je veľmi známy, som 
presvedčená o tom, že jeho hodnota 
bude na Slovensku rásť, pretože 
verejná politika je naša budúcnosť. 

Splnilo štúdium Verejnej politiky 
(Mgr.) tvoje očakávania?
Určite áno. Štúdium verejnej politiky 
bolo náročné, ale mňa veľmi bavilo. 
K tomu prispieval najmä inovatívny 
prístup pedagógov, ktorí majú 
v danom odbore veľmi cenné praktické 
skúsenosti a kladú dôraz na výskum. 
Ak mám byť úprimná, každý predmet 
bol pre mňa zaujímavý a bolo pre mňa 
potešením chodiť do školy, pretože 
prednášky boli veľmi interaktívne. 
oceňujem najmä fakt, že skúšky neboli 
zamerané na množstve poznatkov, 
ktoré sme si museli zapamätať, ale 
na našej schopnosti aplikovať tieto 
poznatky na konkrétnych príkladoch. 
Podľa môjho názoru je to najlepší 
spôsob ako porozumieť učivu a takisto 
si ho zapamätať. Keď sa človek učí iba 
fakty, je vysoká pravdepodobnosť, že 
ich čoskoro zabudne. 

Pracovala si niekde popri štúdiu? 
Bola si na Erasme, stáži, v neziskovej 
organizácií?
Počas celého vysokoškolského štúdia 
som pôsobila ako členka medziná-
rodnej mimovládnej organizácie JEF 
Slovakia (Mladí priatelia Európy), 
ktorá združuje mladých ľudí so 
záujmom o dianie v Európskej únii 
a podporuje myšlienku zjednotenej 
Európy. Členstvo v organizácii mi 
umožnilo spoluorganizovať množstvo 
politických a odborných diskusií 
a konferencií a spoznať zaujímavých 
ľudí z mimovládneho prostredia. Hoci 
moje päťročné členstvo v mimovládnej 
organizácii nebolo platené, táto skúse-
nosť mi dala množstvo zaujímavých 
kontaktov a prispela k môjmu osob-
ného rozvoju. Počas letných prázdnin 
som zvykla chodievať za prácou do 
zahraničia za účelom osamostatniť 
sa a tiež za účelom zlepšenia mojich 
jazykových schopností.

Vieme, že tvoja diplomová práca bola 
navrhnutá na cenu riaditeľky Ústavu 
verejnej politiky a tiež získala ocenenie 
Cena rektora uk, k čomu ti gratulujem. 
Akej téme si sa vo svojej diplomovej 
práci venovala?
Ďakujem. Musím sa priznať, že už 
samotné nominácie boli pre mňa 
obrovským prekvapením. Získanie 
ceny rektora UK považujem za svoj 
osobný úspech. Už počas môjho 
stredoškolského štúdia som vedela, že 
písanie je to, v čom som sa našla. Moja 
veľká vďaka patrí docentke Kataríne 
Staroňovej, mojej školiteľke, ktorá svoj-
imi skúsenosťami a cennými radami 
rozhodne prispela k získaniu tejto ceny. 
V práci som sa venovala skúmaniu 
odborných komisií, ktoré sú poradným 
orgánom v mestských zastupiteľstvách. 
Pri výskume som vychádzala z teórie 
poznania. Keďže na Slovensku neexis-
tujú žiadne výskumy zamerané na danú 
tému, bola to pre mňa výzva. 

Najzásadnejšie zistenia vyplývajúce 
z tvojho výskumu (sem hocičo, čo ti 
príde zaujímavé, nejaké pozitívne/ 
negatívne skúsenosti spojené s jej 
písaním, skúmaním, možno prečo 
túto problematiku ty považuješ za 
dôležitú…)
Základným zistením môjho skúmania 
bol fakt, že väčšie slovenské mestá 
nemajú vo svojich základných doku-
mentoch stanovené kritériá členstva 
v komisiách. Spôsob výberu členov do 
komisií sa prakticky deje za zatvore-
nými dverami a ide zväčša o politické 
rozhodnutia. Členmi komisií môžu 
byť poslanci i občania, označovaní ako 
neposlanci. Pri väčších slovenských 
mestách sa veľakrát stáva, že poslanci 
sú členmi viacerých odborne zame-
raných komisií. Ich odbornosť je však 
úradníkmi mnohokrát spochybňovaná. 
Za výberom poslancov v konkrétnych 
komisiách stoja politické rozhodnutia, 
hoci sa v menšej miere prihliada aj na 
ich vzdelanie a profesie, ktoré môžu 
korešpondovať so zameraním komisií. 
Neposlancov označujú mestá vo 
svojich základných dokumentoch ako 
rôznych odborníkov. Je však otázne, či 
sú neposlanci skutočne odborníci. Ide 
totiž o politických nominantov a ich 
životopisy obvykle nie sú rozhodujúcim 
faktorom pri posudzovaní členstva 
v komisiách. Základným kritériom 
 pokračovanie na str. 14 ►►

„Je však 
podstatné, 
aby študenti 
a študentky 
pristupovali 
k štúdiu 
zodpovedne, 
pretože 
štúdium je 
zamerané 
najmä na 
praktické 
úlohy 
a zadania, na 
ktorých musia 
priebežne 
pracovať.“
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odbornosti sú profesie neposlancov, 
ktoré korešpondujú s problematikou 
konkrétnych komisií. okrem poslancov 
a odborníkov z praxe je však možné 
nájsť v komisiách aj úradníkov a laic-
kých obyvateľov, ktorí sa zaujímajú 
o veci verejné.

Čo by si odporučila budúci študentom 
u nás? Rady, tipy, triky ako zvládnuť 
štúdium, diplomovú prácu, či štátnice. 
Je ťažké nájsť vhodné odporúčania, 
pretože každému človeku môže 
vyhovovať niečo iné. Podľa mňa je však 
podstatné aby študenti a študentky 
pristupovali k štúdiu zodpovedne, 
pretože štúdium je zamerané najmä na 
praktické úlohy a zadania, na ktorých 
musia priebežne pracovať. Myslím 
si, že je tiež žiaduce, aby študenti 
pracovali v skupinách a vzájomne si 
pomáhali. V každom prípade je lepšie 
nebrať školské povinnosti príliš vážne 

a nestresovať. Treba nájsť nejaký ten 
zlatý stred medzi sebadisciplínou 
a ľahkosťou v prístupe k štúdiu. To platí 
aj pri štátniciach a pri písaní diplomo-
vej práce. Pri diplomovej práci je dôle-
žitý výber zaujímavej témy a intenzívna 
komunikácia so školiteľom/školiteľkou. 
Takisto je dôležité nevzdávať sa pri 
prvom probléme, ktorý sa pri výskume 
objaví, ale hľadať alternatívne riešenia. 

Ako úspešná absolventka sa pravdepo-
dobne obhliadaš po práci, resp. svojom 
ďalšom smerovaní? Plánuješ zostať 
na akademickej pôde, lebo ťa to ťahá 
inam? 
Zatiaľ neplánujem zostať na akade-
mickej pôde, ale môžem prezradiť, že 
mám záujem pracovať v oblasti verejnej 
politiky. Po štátniciach som dostala 
pracovnú príležitosť asistovať na 
projekte pani docentky Staroňovej, kde 
som pracovala s dátami. Bola to veľmi 
dobrá skúsenosť, vďaka ktorej som 
mohla nahliadnuť do veľkého výskumu 
o ministerstvách, na ktorom pracovalo 
viacero odborníkov. Nedávno som sa 
však rozhodla vycestovať do zahraničia, 
najmä za účelom zdokonalenia sa 
v jazyku. Momentálne sa nachádzam 
v austrálskom meste Melbourne, kde 
plánujem stráviť niekoľko mesiacov. 

Odhliadnuc od pracovných a školských 
povinnosti, ako najradšej tráviš svoj 
voľný čas?
Som veľmi kultúrne a umelecky zalo-
žená. Veľa rokov som hrala na husliach, 
čo mi v živote pomohlo k sebadisciplíne. 
Momentálne sa už husliam nevenujem, 
ale som fanúšik akejkoľvek umeleckej 
a najmä hudobnej činnosti. Vo svojom 
voľnom tiež čase rada cestujem, varím, 
čítam knihy, a rada chodím na rôzne 
kultúrne podujatia.

Ďakujem ti za tvoj čas a postrehy, 
o ktoré si sa s nami podelila. 
Do budúcna ti prajem všetko dobré! ▪

„Svet vnímam 
v prítomnom 
okamihu a dívam 
sa viac dopredu. 
Navyše, oveľa viac 
ma baví hľadať 
pravdu ako 
bojovať s politickou 
ideológiou.“

RoZHoVoR
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DOC. Daniel kliMOvSký

500. výročie publikovania 
Utópie: Vedecký seminár 
v Leuvene
V minulom roku sme si pripome-
nuli päťsté výročie vydania jednej 
z najvplyvnejších kníh týkajúcej sa 
správy vecí verejných. Ak hádate 
Utópiu, ktorej autorom je Thomas 
Morus, potom hádate správne. Táto, 
rozsahovo relatívne útla publikácia, 
bola zhrnutím myšlienkových pocho-
dov vplyvného mysliteľa žijúceho na 
prelome 15. a 16. storočia, ktorý svojím 
dielom rozhodne napomáhal vystrie-
daniu stredoveku novovekom. A práve 
významné jubileum týkajúce sa vyda-
nia jeho najznámejšej knihy podnie-
tilo Prof. Wernera Janna (Postupimská 
univerzita, Nemecko) a Prof. Geerta 
Bouckaerta (KU Leuven, Belgicko), aby 
v Leuvene, teda v meste, kde bola prvý-
krát Utópia vydaná, usporiadali vedecký 
seminár pod názvom European Perspec-
tives for Public Adminstration (EPPA): 
Futures Seminar.

Medzi pozvanými vedcami z celej 
Európy som bol aj ja a musím zdôraz-
niť, že mi bolo cťou i potešením zúčast-
niť sa takéhoto podujatia. Výber mesta 
Leuven bol symbolický a Geert Boucka-
ert sa ukázal ako výborný organizátor 
i hostiteľ. Prezentácie boli na vysokej 
úrovni a diskusia o budúcnosti spravo-
vania vecí verejných obsahovala nielen 
empiricky podložené odborné výcho-
diská, ale aj voľnejší brainstorming, 
vďaka ktorému sa každý z účastníkov 
cítil akoby vtiahnutý do vytvárania 
novej pomyselnej Utópie.

odborný program bol vhodne doplnený 
o návštevu výstavy venovanej Utópii 
Thomasa Mora a doby, v ktorej bola 
napísaná. Až neuveriteľne na mňa pôso-
bila skutočnosť, že na účely tejto výstavy 

poskytla obrazy z vlastnej zbierky 
napríklad aj anglická panovníčka. 
Zlatým klincom však bol rozhodne 
vystavený originál Utópie z roku 1516. 
Hľadiac na tú útlu knižku mi napadlo: 
Napíše v dnešnej dobe niekto v oblasti 
verejnej správy publikáciu, na ktorú sa 
budú odvolávať nasledujúce generácie aj 
o niekoľko storočí? ▪

T. More

0rginál Utópie
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WoRKSHoP

Rôzni autori vnímajú rôzne úlohy 
jednotlivých aktérov zapojených do 
využívania poznania pri formulovaní 
politík, či stratégií. Etherlege (1981) 
napríklad vníma byrokratov ako 
tých, ktorí sú ovplyvňovaní poznaním. 
Naopak Haas (1992) v súvislosti s pôso-
bením epistemických skupín hovorí, 
že cieľom ovplyvnenia sú politici. 
Politici hľadajúci informácie sa však 
môžu obrátiť aj na záujmové skupiny, 
ktoré môžu slúžiť ako zdroj poznania 
(Richardson 2001). Pričom záujmové 
skupiny sú definované podľa Wilsona 
(1990) as organizations in close part-
nership with government, which try to 
influence the government. According to 
Thomas and Hrebenar (2008) interest 

Knowledge – Innovation 
– Regulation
Poznanie – inovácie – regulácie
DOC. katarína StarOŇOvá

groups can also be part of the govern-
mental bodies such as expert agencies 
created by government. Do tretice 
Sabatier (1988) hovorí o oveľa širšej 
skupine aktérov zapojenej do využíva-
nia poznania, tzv. advocacy coalition. 

Ďalšou dôležitou oblasťou výskumu 
vplyvu poznania je na čo je táto poli-
tikmi použitá. Teda ako toto poznanie 
vnímajú. Bennett a Howlett (1992) 
identifikovali tri typy učenia sa – teda 
používania poznania – pri tvorbe 
verejných politík. Prvým je využitie 
informácií pre skvalitnenie fungovania 
samotných vládnych inštitúcií. Tento 
prúd literatúry predstavuje Ethe-
redge (1981). Druhá skupina teórií 
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predstavovaná Paulom Sabatierom 
a Richardom Roseom zastáva názor, že 
informácie sú použité na zmenu nástro-
jov a programov slúžiacich na podporu 
implementácie politík (Bennett 
a Howlett 1992). Do tretice Peter Hall 
(1988) verí, že nové informácie môžu 
viesť k zmene základných hodnôt 
a vnútorného presvedčenia (belief), na 
ktorých je postavená verejná politika. 
Podľa Halla (1988) je teda na základe 
získaných vedomostí možné zmeniť 
nielen nástroje implementácie verejnej 
politiky, ale aj samotné ciele verejnej 
politiky. Pričom zmena cieľov politiky 
je najmenej častá, keďže zmena posto-
jov a základného vnútorného presved-
čenia sa deje len veľmi ojedinele. Každý 
z týchto troch pohľadov teda vidí iný 
efekt informácií na tvorbu verejných 
politík. Zatiaľ, čo podľa Etheredgea 
je vplyv poznania na samotné verejné 
politiky skôr nepriamy (cez skvalitne-
nie práce úradu), tak pre Halla môže 
poznanie znamenať zásadnú zmenu 
v obsahu verejnej politiky. Sabatier 
a Rose su niekde v strede medzi týmito 
dvoma pólmi, keď pre nich nové pozna-
nie znamená najmä zlepšenie imple-
mentácie už existujúcich verejných 
politík (Sabatier 1988). 

Workshop, ktorý sa konal 8. Decembra 
2016 na ÚVP nielenže priviedlo za 
jeden stôl odborníkov zo súkromného, 
akademického a verejného sektora, 
ale i z Českej a Slovenskej republiky. 
odborníci tak mali možnosť diskutovať 
o praxi využívaní poznania, inováciách 
a reguláciách v dvoch rôznych kraji-
nách. Výskumníci z ÚVP prepájali svoje 
výstupy z výskumu na existujúcu prax, 
ktorá v diskusii odznela.

Workshop hľadal odpovede na nasledu-
júce otázky:
› Aké sú bariéry pre inovácie v rámci 
legislatívneho rámca?

› Ako môže verejná politika podpo-
rovať využívanie znalostí a transfer 
vedomostí?

› Ako podporovať spoluprácu 
výskumu a transferu poznatkov medzi 
výskumnými inštitúciami, podnikmi 
a verejnou vládou?

Pozvanie prijali: 
› Jiřina JílkOvá – tOMáš Siviček 
(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, Česká republika) – Inovace 
a regulační rámec

› rut BízkOvá (konzultantka, bývalá 
predsedníčka Technologickej agentúry 
ČR) – Inovácie v Českej a Slovenskej 
republike podľa WEF a EK

› iveta šiMOnčičOvá (Ministerstvo 
Hospodárstva SR) – Inovatívne 
regulácie

› MateJ šuCha (Mindworx) – Nové 
prístupy k regulácii

› eMília SičákOvá-BeBlavá (Univerzita 
Komenského v Bratislavě) – Nové 
prístupy k regulácii (behaviorálne 
aspekty)

› MiChal SeDlačkO (University 
of Applied Science FH Campus 
Wien) – Transfer vedomostí z akade-
mickej perspektívy 

odbornú diskusiu moderovali 
Mgr. Miroslav Šarišský a Doc. Katarína 
Staroňová. 

odborná diskusia sa viaže na realizo-
vaný projekt ÚVP z grantu Agentúry 
pre vedu a výskum pod číslom APVV-
0880-12, ktorý skúma úlohu poznania 
pri tvorbe verejnej politiky. ▪

Odborníci tak 
mali možnosť 
diskutovať o praxi 
využívaní poznania, 
inováciách 
a reguláciách 
v dvoch rôznych 
krajinách. 
Výskumníci z ÚVP 
prepájali svoje 
výstupy z výskumu 
na existujúcu prax, 
ktorá v diskusii 
odznela.



John Coates – Th e Hour Between 
Dog and Wolf-How Risk Taking 
Transforms Us, Body and Mind

ODPOrÚČA tOMáš MaleC

John Coates, autor tejto knihy 
skôr ako sa stal svetovým vedcom 
obchodoval na obchodnej burze 
v New yorku. Po jeho skúsenostiach 
s ľuďmi nachádzajúcimi sa práve 
na burze začal používať výraz "The 
Hour Between Dog and Wolf", čím 
poukazoval na moment premeny 
ľudského chovania u obchodníkov 
podobne ako tomu bolo u literárnej 
postavy Dr. Jekyll – Pán Hyde, ktorí 
boli pod psychickým vypätím. Stali 
sa z nich arogantní a iracionálne 
zmýšľajúci a riziko vyhľadávajúci 
ľudia, ktorý v prípade dlhodobého 
zisku, resp. počas tzv. víťaznej vlny 
mali určitú averziu voči riziku. 
V sérii priekopníckych pokusov, 
Coates identifi koval úzky vzťah 
medzi hladinou testosterónu v krvi 
a mierou úspechu. Coates poukazuje 
na to ako naše telo vytvára legen-
dárny pocit motýlikov v bruchu, ako 
stres na pracovisku môže ovplyvniť 
náš úsudok a dokonca poškodiť 
naše zdravie a ako nám športová 
veda môže pomôcť utužiť naše telo 
proti stresu. Výskumy, na základe 
ktorých Coates poukazuje na tento 
fenomén robia z knihy „The Hour 
Between Dog and Wolf“ literatúru, 
ktorá vrhá nové a prekvapivé svetlo 
na problémy, ktoré sa dotýkajú nás 
všetkých. ▪
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ČÍTALI SME, VIDELI SME

Tomáš Sedláček a hosté: Jak 
budeme žít za 20 let?

ODPOrÚČA MatÚš SlOBODa

Nie náhodou sa hovorí, že predpo-
vedať je ťažké, obzvlášť budúcnosť. 
Český popekonóm Tomáš Sedlá-
ček spolu s ďalšími 19 hosťami, 
odborníkmi na mnohé oblasti od 
gastronómie, architektúry, marke-
tingu či módy, sa odvážili v krátkych 
esejach odhadnúť stav sveta o 20 
rokov. Nepochybne odvážny počin 
a publikácia, ktorej autori sú 
pripravení sa za 20 rokov verejne 
strápniť nepresným odhadom tejto 
rýchlej doby. Hoci v tomto prípade 
nejde o vedecké štúdie, ale skôr 
o odhad s vysokou mierou neistoty, 
domnievam sa, že o to vhodnejšie 
je ukončiť rok plný nepredvída-
teľných udalostí výhľadom do nie 
tak vzdialenej budúcnosti. ▪

Muž z vysokého zámku

ODPOrÚČA JakuB varíni

Seriál natočený na základe knižnej 
predlohy románu P. K. Dicka 
prináša pohľad do alternatívnej 
reality, ktorá je zasadená na 
územie dnešných Spojených štátov 
amerických. Píše sa rok 1962 a druhá 
svetová vojna sa neskončila víťaz-
stvom spojencov, ale nacistického 
Nemecka spolu s Japonskom. Tieto 
mocnosti si preto rozdelili sféry 
vplyvu v krajine. Východnú časť 
ovláda nacistická vláda a tú západnú 
Japonské cisárstvo, medzi ktorými 
sa nachádza neutrálne pásmo. Ako 
už býva zvykom v prípade mnohých 
povojnových usporiadaní ani 
medzi týmito časťami nepanujú 
úplne ideálne vzťahy. To čo vytvára 
živnú pôdu budúcej revolúcie 
je video, ktoré sa šíri naprieč 
sociálnymi skupinami. V ňom sú 
detaily a priebeh vojny vykreslené 
inak ako je napísané v ofi ciálnych 
správach a učebniciach. ▪
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Na Slovensku existuje skupina firiem, ktoré 
pôsobia na voľnom trhu, ale v porovnaní s inými 
sa opierajú o verejné zdroje. Tie v súčasnosti 
primárne kontrolujú len niekoľkí miestni politici, 
aj tí však zvyknú nedostatočné kompetencie 
dozorných rád riešiť celkom nešťastne, a to tým, 
že sa snažia získať pozíciu v riadiacich orgánoch 
mestských firiem.

Mestské firmy – 
spolitizované a bez 
kontroly?
MARTIN KOLLÁRIK autor je doktorand Ústavu verejnej politiky a analytik Inštitútu SGI
VERONIKA PRACHÁROVÁ autorka je doktorandom Katedry politológie FIF UK a analytička Inštitútu SGI
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Z NAjNOVšIEHO ZbERu dát Inštitútu pre 
dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút 
SGI) vyplýva, že 50 najväčších samo-
správ na Slovensku má majetkový vklad 
až v 251 obchodných spoločnostiach, 
pričom v 187 z nich ide aspoň o päti-
nový podiel. Až 106 aktívnych firiem, 
ktoré dosiahli podľa posledných účtov-
ných závierok obrat spolu takmer 300 
miliónov eur, je pritom stopercentne 
v rukách samospráv.

Len pre predstavu, ide o takú veľkú 
sumu, akú napríklad minú všetky 
verejné budovy ročne na energie, alebo 
sumu, za ktorú Volkswagen postaví 
v Bratislave úplne novú montážnu 
halu. Čo však o mestských podnikoch 
skutočne vieme?

Bez kontroly?
Napriek tomu, že samosprávy dispo-
nujú v obchodných spoločnostiach svoj-
imi majetkovými podielmi, možnosti 
verejnej kontroly nakladania s týmito 
prostriedkami (zvlášť pri firmách 
s menej ako stopercentným podielom 
obcí) alebo len získanie základných 
informácií o ich chode sú v realite 
stále veľmi obmedzené. Dokonca aj pri 
jednoduchej žiadosti o priame sprí-
stupnenie zakladateľských dokumentov 
firiem, ktoré sú vlastnené iba samo-
správami, nám vyhovelo menej ako 60 
percent podnikov. Pri snahe zistiť počet 
zasadaní dozorných rád bol výsledok 
ešte horší, nakoľko na našu infožiadosť 
reagovala kladne iba polovica podnikov.
Zákon predpokladá predovšetkým 
nepriame možnosti kontroly, a to 
hlavne cez zástupcov samospráv 
v kontrolných orgánoch jednotlivých 
spoločností, prípadne prostredníctvom 
hlavného kontrolóra obce či mesta. Ako 
sa však dlhodobo ukazuje, dozorné 
rady buď nemajú dostatočné kompe-
tencie, alebo ani nevyužívajú možnosti, 
ktoré majú. Dôvodom je najmä nekva-
lifikovanosť a neznalosť právomocí 
zástupcami samospráv.

Namiesto plnenia reálnej kontrolnej 
činnosti tak činnosť dozorných rád 
často spočíva iba vo vypočutí si správ 
konateľov či členov predstavenstiev 
o stave spoločnosti. Dosvedčuje to aj 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu 
z roku 2015, ktorá v prípade Bytového 
podniku Piešťany, s. r. o., konšta-
tuje, že si dozorná rada spoločnosti 

nevykonávala svoju kontrolnú úlohu, 
ale jej činnosť mala výhradne infor-
mačný charakter.

Samospráva má možnosť kontrolovať 
firmu, v ktorej má majetkový podiel, 
aj prostredníctvom svojho hlavného 
kontrolóra. Tí sa však na kontroly 
obchodných spoločností zameria-
vajú minimálne, čo ukazuje aj staršia 
analýza Transparency International 
Slovensko. Odrádzať ich môže aj nejed-
noznačnosť znenia zákona o obecnom 
zriadení. Ten totiž umožňuje kontrolu 

„v rozsahu dotýkajúceho sa majetku“ 
obce, ktorý v prípade firiem, kde majú 
obce menej ako stopercentný podiel, 
nie je reálne možné identifikovať 
a odčleniť.

Celkovo teda vzniká skupina obchod-
ných spoločností, ktoré pôsobia na 
voľnom trhu, ale v porovnaní s inými 
podnikateľskými subjektmi sa opierajú 
o majetkové podiely verejného sektora, 
a tým de facto o verejné zdroje, ktoré sú 
v súčasnosti primárne kontrolované len 
niekoľkými miestnymi politikmi.
Uvedené skutočnosti sú o to závažnej-
šie, že slovenské samosprávy v čoraz 
väčšej miere využívajú mestské podniky 
nielen na zabezpečenie verejnoprospeš-
ných služieb, ale nájdeme medzi nimi aj 
hotel, rekreačné zariadenie či hokejový 
klub. Netreba zabúdať ani na to, že 
mestské a obecné spoločnosti bývajú 
často využívané aj ako nástroj na obchá-
dzanie finančnej disciplíny samosprávy, 
na čo pravidelne upozorňuje vo svojom 
hodnotení hospodárenia samospráv 
Inštitút INEKO.

Keď kontrolná funkcia mestským 
poslancom nestačí
Mestské firmy nie sú v súčasnosti 
riadne kontrolované ani zo strany 
verejnosti, ani samotnými poslancami 
mestských/obecných zastupiteľstiev. 
Práve poslanci zvyknú nedostatočné 
kompetencie dozorných rád riešiť 
celkom nešťastne, a to tým, že sa snažia 
získať pozíciu v riadiacich orgánoch 
mestských firiem. Do akej miery sa 
takéto konanie stáva bežnou praxou 
a prečo to možno pokladať za zásadný 
problém?

Personálne výmeny v závislosti od 
volieb
Vo svete a ani u nás nie je ničím nezvy-
čajným, že samosprávy zabezpečujú 
prostredníctvom mestských firiem 
verejné služby a prevádzkovanie verej-
ných zariadení, ako sú napríklad parko-
viská alebo športové centrá. Cieľom 
je, aby poskytli komunite/obyvateľom 
čo najkvalitnejšie služby za čo najlep-
šiu cenu, a to najmä v prípadoch, keď 
to súkromný sektor nechce alebo 
nemôže robiť. Riadenie týchto spoloč-
ností by malo byť stabilné a v rukách 
profesionálov, ktorí vedia nastaviť 
dlhodobú stratégiu a dosiahnuť opti-
málne využitie verejných prostriedkov 
k spokojnosti obyvateľov. Ako je to na 
Slovensku?

Asi nie je šokujúcim zistením, že sa 
výsledky komunálnych volieb odrážajú 
aj na personálnom obsadení orgánov 
mestských firiem. V prípade kontrol-
ných orgánov je to pochopiteľné, 
nakoľko by sa hlavná činnosť zo strany 
aktuálneho mestského zastupiteľstva 
mala prejavovať práve tam. Výrazné 
zmeny sa však dejú aj pri výkonných 
funkciách. Do roka po komunálnych 
voľbách 2010 došlo v skúmaných 
mestských firmách k výmene až tretiny 
členov štatutárnych orgánov (počas 
celého funkčného obdobia sa vymenila 
polovica).

To, že nejde o náhodu, sa potvrdilo aj 
po komunálnych voľbách 2014, keď 
bola do roka vymenená opäť tretina 
všetkých štatutárov. Napríklad vo 
firme Novocentrum Nové Zámky, a. 
s. sa hneď v januári vymenili spolu 
s piatimi členmi dozornej rady aj všetci 
traja členovia predstavenstva. Navyše, 
priemerná dĺžka pôsobenia konateľa 
či člena predstavenstva je menšia ako 
jedno volebné obdobie (dokonca krat-
šia ako priemerná dĺžka pri členoch 
dozorných rád).

Existujúci stav nemožno hodnotiť pozi-
tívne, či už z pohľadu nedostatočnej 
kontinuity riadenia mestských firiem, 
alebo aj v súvislosti s predpokladom 
politizácie daných pozícií. Ten sa potvr-
dzuje aj zistením, že sa do výkonných 
orgánov často dostávali priamo mestskí 
poslanci.
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Po voľbách 2010 začalo v mestských 
firmách pôsobiť 233 poslancov 
(17 percent zo všetkých poslancov), 
pričom takmer pätina (45) z nich zastá-
vala pozíciu v štatutárnych orgánoch. 
Zaujímavým faktom je, že niektorí 
z nich neboli do firiem dosadení hneď 
po začiatku ich funkčného obdobia, ale 
aj relatívne krátko pred uskutočnením 
nových volieb.

Voľby v 2014 doposiaľ znamenali 
dosadenie až 358 poslancov. Inými 
slovami, takmer každý tretí poslanec 
zo skúmaných samospráv dostal v prie-
behu dvoch rokov pozíciu v mestskej 
firme. Čo je však alarmujúcejšie, už 
takmer každý štvrtý z nich začal pôso-
biť v riadiacej funkcii. Navyše, ak sa 
zopakuje aj dosadzovanie poslancov do 
mestských podnikov tesne pred ďalšími 
voľbami, výsledný (škodlivý) trend bude 
ešte výraznejší.

Výkonná pozícia namiesto 
dozornej?
V súčasnosti samotní poslanci pouka-
zujú na fakt, že nastavenie právomocí 
kontrolných orgánov spoločností, 
predovšetkým dozorných rád, je z ich 
pohľadu nedostatočné. Vzniká tak 
priestor na korupčné a netranspa-
rentné správanie sa predstaviteľov 
obecných podnikov, čo možno len ťažko 
zosúladiť s poskytovaním čo najlepších 
služieb a dosahovaním čo najefektívnej-
šieho využitia verejných prostriedkov. 
Nepredstavuje to však postačujúci 
argument na to, aby lokálni politici 
presadzovali vlastnú účasť v štatutár-
nych orgánoch namiesto obsadenia 
výkonných pozícií spoločností profesio-
nálmi po otvorenom výberovom konaní. 
Prechádzame tým len z blata do kaluže.

V takýchto prípadoch totiž dochádza 
ku konfliktu záujmov, nakoľko mestskí 
poslanci rozhodujú o rozpočte, a tým 
de facto aj o počte a veľkosti zákaziek 
pre mestské firmy (v súčasnosti to nie 
je protizákonné). V tejto súvislosti je 

zaujímavý dvojaký meter v prípade 
mestských firiem a rozpočtových 
a príspevkových organizácií – mestský 
poslanec nesmie byť napríklad riadite-
ľom mestskej školy, ale môže byť riadi-
teľom mestskej firmy.

Obsadzovanie exekutívnych pozí-
cií politikmi vytvára aj priestor na 
politické obchody a na neadekvátne 
posilnenie moci komunálnych politikov. 
Časté výmeny na riadiacich pozíciách 
spôsobené zmenou politickej garnitúry 
zas znemožňujú už spomínanú konti-
nuitu vedenia, ako aj presadzovanie 
dlhodobejšej obchodnej stratégie 
(skôr orientácia na krátkodobé ciele). 
Dôsledkom je následné neprofesio-
nálne riadenie spoločností a ich horšie 
hospodárske výsledky, na čo nakoniec 
doplácame my všetci.

Podľa našich zistení mestské firmy, 
v ktorých tvorili v období od komunál-
nych volieb 2014 aspoň pätinu členov 
riadiacich orgánov poslanci, dosahovali 
takmer o 20 percent nižší obrat ako 
firmy, v ktorých v takejto miere nevy-
stupovali. Je otázne, ako by dopadli 
výsledky, keby sme sa okrem poslancov 
zamerali aj na dosadzovanie ďalších 
ľudí spriaznených vedeniu mesta. Na 
slabé hospodárske výsledky mestských 
firiem môže, samozrejme, vplývať 
množstvo faktorov, aj preto sa budeme 
v najbližšom článku venovať konkrét-
nym prípadom politizácie riadiacich 
funkcií a ich dôsledkom.

K profesionálnemu vedeniu
Výkonné orgány spoločností (pred-
stavenstvo, konateľ) by nemali byť 
obsadzované priamo komunálnymi 
politikmi a ani im spriaznenými ľuďmi. 
Bežnou praxou by mali byť otvorené 
výberové konania s jasnými a vopred 
stanovenými kritériami. Vedenie týchto 
firiem by malo byť v rukách ľudí, ktorí 
mu rozumejú (skúsení manažéri) 
a nemalo by súvisieť s politickou prís-
lušnosťou. Politickí nominanti patria do 
kontrolných orgánov spoločností – je 
však nevyhnutné, aby došlo k posilne-
niu ich kompetencií.

Nemali by sme zabúdať, že mestské 
firmy by tu mali byť v prvom rade pre 
občanov a komunitu, nie pre prospech 
vybraných jednotlivcov. ▪
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Peter John: Local Governance in 
Western Europe. 2001
MARTIN KOLLÁRIK, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Výborná a napriek publikovaniu 
v roku 2001 stále aktuálna kniha, ktorá 
popisuje množstvo trendov, s ktorými 
sa bežne stretáva každý výskumník 
venujúci sa lokálnej samospráve. Vzhľa-
dom na postupné dobiehanie vývoja 
v západnej Európe krajinami strednej 
a východnej Európy vrátane Slovenska, 
je množstvo poznatkov pre naše pros-
tredie vysoko aktuálnych, prípadne 
dokonca s potenciálom predikovať 
možný vývoj do budúcna.

Publikácia popisuje zmeny v lokálnej 
politike v západnej Európe, ktoré 
môžeme pozorovať už od 80. rokov 
minulého storočia. Autor v nej vysvet-
ľuje, že starý typ lokálnej politiky 
založený na inštitucionalizovaných 
a hierarchických vzťahoch a závislosti 
od národného štátu – government 
postupne nahrádza nový typ, ktorý 
je charakteristický omnoho väčšou 
komplexnosťou, vytváraním sietí akté-
rov či pluralitou rozhodovacích centier 

– governance. Autor v knihe popisuje 
faktory, ktoré podľa neho k zmene 
typu politiky viedli a zároveň rozoberá 
dôsledky tejto zmeny vo viacerých 
ohľadoch. 

Autor v knihe identifikuje niekoľko 
príčin, ktoré spôsobili posun ku 
governance modelu. Prvou je interna-
cionalizácia (globalizácia) ekonomík 

- množstvo ekonomických subjektov sa 
totiž ku koncu 20. storočia odtrhlo od 
závislosti na národných trhoch a začali 
pôsobiť na tom globálnom. Dôsled-
kom pre lokálnu politiku je zvýšenie 
súťaživosti medzi mestami, ktoré 
musia upravovať svoje politiky tak, aby 
dokázali poraziť svojich konkurentov aj 
v rámci iných krajín. Ďalšou príčinou je 
zvýšenie dopytu súkromného sektoru 
po zahrnutí do verejného rozhodovania. 
Vzhľadom na zvýšenie konkurencie 
v ekonomickej súťaži má súkromný 

recenzia

Peter John je 
jedným z popred-
ných svetových 
výskumníkov 
venujúcich sa 
oblasti lokálnej 
politiky a lokálnej 
správy. Momen-
tálne pôsobí na 
Univesity College 
London.

sektor viac motivácií k rozšíreniu 
vzťahov s lokálnymi politikmi. Tí si 
na druhej strane uvedomili, že práve 
aktívne zapojenie súkromného sektora 
môže odhaliť potenciál ekonomického 
vývoja miest. Veľmi dôležitým faktorom 
prechodu ku governance je podľa Johna 
europeizácia verejných politík, ktorá 
podporuje nové a silnejšie partnerstvá 
naprieč lokálnymi jednotkami a lokál-
nymi organizáciami. Prechod ku gover-
nance je spôsobený aj novými výzvami, 
na ktoré musí reagovať aj lokálna 
politika, či už ide o migráciu, znečisťo-
vanie životného prostredia, starnúcu 
populáciu atď. Tieto nové výzvy spôso-
bili, že vlády musia byť viac flexibilné, 
inovatívne, prispôsobivé a v podstate 
sú nútené nanovo sa pretvoriť – práve 
v zmysle modelu governance. Posun ku 
governance spôsobili aj zmeny v poli-
tickej participácii, ktorá z pôvodnej 
volebnej participácie prešla k menej 
konvenčným formám participácie, ako 
je členstvo v rôznych združeniach, záuj-
mových skupinách atď. Lokálni politici 
tak musia čeliť znižujúcej sa legitimite 
a hľadať alternatívne spôsoby vládnu-
tia, akým je práve budovanie vzťahov 
s novými záujmovými skupinami mimo 
klasického reprezentatívneho procesu. 
Poslednou autorom identifikovanou 
príčinou posunu ku governance 
modelu je posun k post-byrokratic-
kému štátu. Nové trendy, akým je 
NPM, spôsobili narušenie tradičných 
hierarchických organizačných vzťahov 
a aj do lokálnej politiky priniesli menej 
viditeľné vzťahy v riadení.

Prejavy posunu ku governance sa 
podľa Johna dajú rozčleniť do štyroch 
skupín: inštitucionálne reformy, nové 
siete, nové iniciatívy vo verejných 
politikách a reakcie na dilemy koor-
dinácie a zúčtovateľnosti. Každá 
z týchto skupín sa pritom skladá 
z dvoch rôznych prejavov - v prípade 
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inštitucionálnych reforiem sú to 
inštitucionálna multiplikácia, teda 
vytvorenie nových stupňov sub-
-národnej vlády a tiež nových úradov 
na lokálnej, regionálnej či centrálnej 
úrovni a inštitucionálna reštruktu-
ralizácia, ktorá je dôsledkom prijatia 
myšlienok NPM a snahy o decentrali-
zovanie moci v štáte. Zahrňuje priva-
tizáciu, kontrahovanie, vytvorenie 
veľmi malých úradov na špecifické 
účely, či nové systémy tvorby rozpočtov. 
Druhá skupina - nové siete, zahŕňa 
vytvorenie silnejších horizontálnych 
sietí, a to najmä medzi lokálnou vládou 
a súkromným sektorom - niektoré 
mestá tak vytvárajú silné, dlhotrvajúce 
koalície - takéto mestá (americkí) 
výskumníci nazývajú lokálnymi reži-
mami. Druhým prejavom nových sietí 
sú nové medzinárodné siete - lokálne 
jednotky sa v dôsledku globalizácie 
a europeizácie začínajú sieťovať aj 
naprieč krajinami. Treťou skupinou 
prejavov sú nové iniciatívy vo verejných 
politikách, pričom ide jednak o rôzne 
inovatívne politiky napr. v oblasti územ-
ného plánovania, ale tiež o obnovenie 
snáh centrálneho štátu vstupovať do 
rôznych vzťahov, sietí atď., napriek 
decentralizácii moci. Poslednou skupi-
nou prejavov sú reakcie na dilemy 
koordinácie a zúčtovateľnosti, kde 
autor hovorí o tendenciách hľadať nové 
mechanizmy kontroly a zúčtovateľnosti, 
ktoré súvisia s väčšou komplexnos-
ťou a zložitosťou governance modelu. 
Druhou reakciou sú snahy o posilnenie 
lokálnej exekutívy (starostov), keďže 
pre pôsobenie a získanie silného slova 
v governance modele potrebuje exeku-
tíva silnú politickú pozíciu. 

Základným odkazom knihy je, že 
lokálna politika sa od 80. rokov výrazne 
zmenila. Naprieč západnou Európou 
došlo k zmenám v inštitucionálnych 
štruktúrach, v tvorbe lokálnych koalícií, 
objavila sa silnejšia lokálna exekutíva, 
nové riadiace a manažérske postupy, či 
spolupráca lokálnych jednotiek s EÚ. 
Autor ponúka pomerne rozsiahly popis 
a zdôvodnenie týchto zmien a kniha je 
určite povinným čítaním pre každého 
študenta či výskumníka, ktorý sa 
venuje lokálnej samospráve. ▪

Rozdiely medzi government a governance

Government Governance

Množstvo inštitúcií nízke vysoké

Štruktúra byrokracie hierarchická, 
konsolidovaná

rozptýlená, 
fragmentovaná

Horizontálne siete uzavreté rozsiahle

Medzinárodné siete minimálne rozsiahle

Demokratickosť reprezentatívna reprezentatívna + nové 
experimenty

Tvorba politík rutinizovaná inovatívne učenie

Úloha centrálnej vlády priama kontrola decentralizácia + mikro 
intervencie

Líderstvo kolegiálne, klientelistické starostovské, 
charizmatické
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Lawless L. Jenniefer: Becomig 
a Candidate: Political Ambition and  
the Decision to Run for Office. 2012 
MATúš SLObOdA, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Premýšľali ste niekedy nad tým, že 
by ste raz kandidovali vo voľbách? 
Pamätáte si z detstva rozhovory vašich 
rodičov o politike, angažovali ste sa 
v školskom parlamente? Ak ste na 
otázky odpovedali kladne, je vysoko 
pravdepodobné, že raz budete stáť pred 
rozhodnutím kandidovať na volenú 
funkciu. 

Nie je však prekvapením, že rozhodnu-
tie kandidovať ovplyvňuje podstatne 
viac faktorov ako len kladná odpoveď 
na úvodné otázky. Drvivá väčšina 
výskumov založených sa dátach 
o kandidátov a zvolených funkcionárov 
ukazuje, že hlavným faktorom vplývajú-
cim na rozhodnutie kandidovať je príle-
žitosť uspieť (opportunity structure). 
Inými slovami, či má kandidát pocit, 
že súboj je vopred s vysokou pravde-
podobnosťou prehraný, pretože v ich 
meste kandiduje silný politik, ktorý je 
vo funkcii dlhé roky. Tieto závery však 
nevyhnutne platia len v prípade kandi-
dátov, ktorí sa rozhodli kandidovať či 
znovukandidovať a nehovorí takmer nič 
o faktoroch ovplyvňujúcich všeobecný 
záujem kandidovať.

O to vzácnejší je výskum americkej 
profesorky Jennifer Lawless, ktorá 
ide vo svojom výskume podstatne ďalej 
a skúma politickú ambíciu a počiatky 
rozhodnutia kandidovať u potenciálne 
spôsobilých kandidátoch (eligible 
candidates). Lawless pracuje s dotaz-
níkmi vyplnených približne 6 000 
spôsobilými kandidátmi a kandidát-
kami a s takmer 300 individuálnymi 
rozhovormi. Unikátnosť dát umocňuje 
fakt, že zber z roku 2001 zopakovala 
s tými istými respondentmi o sedem 
rokov neskôr. Dáta jednoznačne 
ukazujú, že politická ambícia nie je 
niečo stále a nemenné, mení v čase 
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a okrem zmien v rodinnom a pracov-
nom živote hrá významnú úlohu aj 
dôvera v politiku.

V drvivej väčšine prípadov nejde 
o spontánne rozhodnutie, ale ambícia 
kandidovať na volenú funkciu kulmi-
nuje v čase. Jennifer Lawless rozlišuje 
medzi rodiacu sa ambíciu (nascent 
ambition) a vyjadrenú ambíciu (expres-
sive ambition). Prvý typ ambície sa 
môže rodiť dlhú dobu, je nevyhnutným 
predpokladom pre neskoršiu kandida-
túru a je ovplyvnený rodinným pros-
tredím, profesijnými skúsenosťami, 
rodovým a menšinovým aspektom či 
regrutáciou politickými stranami. 

Vo vzorke potenciálne spôsobilých 
kandidátov a kandidátok sú muži aj 
ženy z hľadiska skúseností, vzdelania, 
pracovnej vyťaženosti, príjmu rela-
tívne podobní. Napriek tomu môžeme 
pozorovať významné rodové rozdiely. 
Ženy v priemere častejšie podceňujú 
svoje schopnosti na volenú funkciu, 
zriedkavejšie zvažujú svoju kandida-
túru, a ak áno, tak spravidla funkcie na 
lokálnej úrovni. Naopak, muži relatívne 
častejšie vyjadrujú ambíciu uchádzať sa 
o vyšší volený post a taktiež deklarujú 
zámer politicky rásť. 

Politicky aktívna domácnosť je tretím 
najdôležitejším prediktorom budúcej 
kandidatúry. Rodičia však so svoj-
imi dcérami hovoria o politike o 20 
percent menej často ako so svojimi 
synmi. Rovnako dôležitým faktorom 
je podpora politickej ambície v rámci 
rodiny. Avšak rodičia až o 15 percent 
menej často nabádajú svoje dcéry na 
angažovanie v politike. Znevýhodne-
nie žien sa tak začína už v detskom 
veku. Taktiež, ženy sú relatívne menej 
často ako muži priamo regrutované 

Jennifer 
L. Lawless – je 
profesorka na 
Government at 
American Univer-
sity a je taktiež 
riaditeľkou 
Women & Politics 
Institute. 
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politickými stranami, pričom práve 
nábor do politických strán je podľa 
Lawless vôbec najdôležitejším predpo-
kladom budúcej kandidatúry.

Najčastejšou kariérnou dráhou je 
povolanie v oblasti práva, biznisu, 
vzdelávania a politického aktivizmu. 
Nadpriemerne vysoký či naopak, 
podpriemerný príjem spôsobilých 
kandidátov významne ovplyvňuje 
pravdepodobnosť kandidatúry. Tá 
klesá u potenciálnych kandidátov 
pracujúcich na vedúcich pozíciách 
veľkých súkromných spoločností, keďže 
ich oportunitné náklady zo strateného 
príjmu sú príliš vysoké. Naopak, peda-
gogickí pracovníci si zo svojho príjmu 
často netrúfajú viesť nákladnú a neistú 
kampaň.
Jennifer Lawless svojim niekoľkoroč-
ným systematickým výskumom na 
veľkej vzorke potenciálne spôsobilých 
budúcich kandidátov na volenú funk-
ciu, priniesla poznanie o faktoroch, 
ktoré vedú k záujmu o politiku a sú 
dôležité pre rozhodnutie kandidovať. 
Hoci prostredie USA a systém dvoch 
strán sú výrazným špecifikom, viaceré 
z autorkiných záverov sú relevantné aj 
v našom prostredí. Nevyhnutným pred-
pokladom rozhodnutia kandidovať je 
zvažovanie kandidatúry a to je ovplyv-
ňované mnohými faktormi. Mnohým 
potenciálne dobrým kandidátom sa 
politická funkcia ani len neobjaví 
na radare ich možností. Príležitosť 
uspieť (opportunity structure) je tak 
síce jedným z podporných faktorov, 
no nie jednoznačne dostatočným 
a najdôležitejším. ▪

Kuhlmann Sabine- Bouc-
kaert, Geert (eds.) : Local 
public sector reforms in 
times of crisis: National 
trajectories and interna-
tional comparisons. 2016

Sme radi, že náš kolega Daniel Klimov-
ský je jedným z významných autorov 
v oblasti reforiem verejnej správy, ktorý 
prispel tromi kapitolami do novej knihy 
od Sabine Kuhlmann a Geert Bouc-
kaerta Local Public Sector Reforms in 
Times of Crisis.

Túto knihu môžu niektorí čitatelia 
považovať za podrobne rozšírené, aj 
keď nezávislé, pokračovanie knihy od 
autorov Bouckaerta a Pollitta Public 
Management Reform. Dôvodom tohto 
prepojenia je detailnejšia analýza 
konceptu riadenia inštitúcií formou 
New Public Management, avšak nielen, 
ktorá je autormi a jednotlivými prispie-
vateľmi v knihe aplikovaná na lokálne 
samosprávy. Komparatívna analýza 
lokálnych samospráv je uskutočnená 
na širokom spektre krajín Európy, t.j. 
krajiny Európskej únie s Nórskom, 
Švajčiarskom a Islandom. Hlavným 
cieľom knihy je poukázať na rozdiel-
nosti trajektórií a dopadov reforiem 
lokálnych samospráv medzi porovnáva-
nými krajinami so zameraním na obdo-
bie vzniku ekonomickej finančnej krízy 
a problémy, ktorým museli krajiny 
čeliť. Práve táto udalosť donútila štáty 
vykonať rôzne zmeny vo verejnej správe 
s cieľom znižovania výdavkov a zvyšova-
nia efektívnosti, pričom dôležitou enti-
tou boli z hľadiska miery demokracie 
v krajine práve lokálne samosprávy, na 
ktoré sa autori zameriavajú.

TOMÁš MALEC, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Jednou z oblastí, ktorej sa náš kolega 
Klimovský v knihe venoval bola medzi-
obecná spolupráca. V kooperácii 
s ďalšími dvoma autormi vytvorili 
komparatívnu prípadovú štúdiu 
zameriavajúcu sa na využívanie tohto 
nástroja spolupráce medzi obcami. 
Konkrétne sa venovali trom krajinám, 
a teda Slovensku, Slovinsku a Branden-
bursku, ako jednej zo spolkových krajín 
Nemecka. Na týchto troch krajinách 
aplikovali modifikovanú typológiu 
foriem medziobecnej spolupráce. 
Analýzou jednotlivých krajín zisťovali 
aké formy medziobecnej spolupráce 
dané krajiny používajú vzhľadom na 
fragmentáciu krajín z pohľadu obcí, 
v akom rozsahu atď., s cieľom zistenia 
miery korelácie využívania nástrojov 
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medziobecnej spolupráce a mierou 
fragmentácie, resp. konsolidácie 
krajiny.

Viac participačných nástrojov pre obča-
nov v lokálnej samospráve. Aj takto 
by sa dalo zhrnúť zameranie ďalšej 
kapitoly, ktorej sa venoval náš kolega. 
Na niekoľkých stranách sa v spolupráci 
s ďalšími tromi výskumníkmi venuje 
vytváraniu priestoru participácie 
pre občanov vo vybraných krajinách 
v rokoch 1990 – 2014. Za sledované 
indikátory boli v tomto prípade 
vybrané tri, a to konkrétne: sloboda 
prístupu k informáciám, možnosť 
priamej voľby starostov, resp. primá-
torov a záväzné miestne referendá. 
Autori poukazujú na vykonané zmeny 
smerom k demokratizácii miest a obcí, 
resp. vysvetľujú, prečo sa v krajinách 
s vyššou mierou demokratizácie dané 
nástroje nenachádzajú, pričom v iných 
áno.

Posledný príspevok v knihe je veno-
vaný komparatívnej analýze 15-tich 
európskych krajín s pohľadu riadenia 
obcí, resp. miest. Autori sa odrážajú od 
kritiky dôveryhodnosti riadenia miest 
a obcí zastupiteľstvami, či rôznymi vole-
nými radami, pričom následne pozo-
rujú reformy vo vybraných krajinách, 
ktoré mali okrem iného za cieľ zvýšenie 
dôveryhodnosti riadiacich obec-
ných, či mestských orgánov smerom 
nielen k národnej, ale aj občianskej 
úrovni. Dôkladnou analýzou vytvorili 
typológiu, na základe ktorej dokázali 
skúmané krajiny zaradiť do 4 typov 
krajín z pohľadu miery dôveryhodnosti 
smerom k občanom a smerom k štátu.
Dalo by sa namietať, že v prípade prvej, 
či tretej časti je skúmaná vzorka príliš 
malá, avšak je potrebné podotknúť, že 
daná problematika nebola na medzi-
národnej úrovni analyzovaná v takej 
miere. Dá sa predpokladať, že autori 
museli mať viaceré problémy so získa-
vaním dát a rôzne iné limity, s ktorými 
sa museli stretnúť. Tieto skutočnosti 
sú, samozrejme, súčasťou výskumu 
nejedného autora, či vedca. Napriek 
tomu tieto odborne spracované kapi-
toly tvoria výborný základ pre ďalšie 
výskumy zamerané na rovnakú, či 
podobnú problematiku v ďalších 
krajinách.

Spracované kapitoly obsiahnuté v: 
KUhlMANN, SAbINE – bOUcKAErt, 
GEErt (EdS.) (2016): Local public 
sector reforms in times of crisis: National 
trajectories and international compa-
risons. London: Palgrave Macmillan. 
ISbN 978-1-137-52547-5.

FrANzKE, JOchEN – KlIMOvSKý, 
dANIEl – PINtErIč, UrOš (2016): Does 
inter-municipal cooperation help to 
overcome territorial fragmentation? 
A comparative analysis of Brandenburg, 
Slovakia and Slovenia. str. 81–98.

vEttEr, ANGElIKA – KlIMOvSKý, 
dANIEl – dENtErS, bAS – KErStING, 
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