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MILÍ ČITATELIA, jar je obdobím, keď 
sa všetko prebúdza a táto meta-
fora bezpochyby platí aj pre našu 
fakultu. Tento rok sa začal v mene 
zmien. Máme novú dekanku (rozho-
vor s ňou si prečítajte na str. 6), 
nové rozpočtové obdobie plné 
nových priorít, novú facebookovú 
stránku a čoskoro aj webstránku. 
Ak chcete aj vy urobiť nejakú 
zmenu, možno sa necháte inšpi-
rovať článkom o Erazme (str. 17), 

ktorý je už možný už aj na dokto-
randskom stupni štúdia alebo 
článkom o pracovnej ceste nášho 
kolegu Daniela Klimovského vďaka 
ktorej možno budete môcť ísť na 
Island či do Nórska (str. 14). Možno 
chcete naopak ostať tu a usadiť sa 

– v tom vám môže pomôcť Študent-
ský pôžičkový fond, o ktorom sa 
dočítate viac na strane 19. Možno 
chcete zmeniť niečo v spoločnosti, 
v tom prípade vás určite inšpiruje 

rozhovor s našou bývalou študent-
kou Monikou Bandúrovou, ktorá 
pôsobí ako samosprávna poradkyňa 
i poslankyňa. A možno nechcete 
meniť nič, v tom prípade si zoberte 
do ruky jednu z nami odporúčaných 
kníh alebo fi lmov (Čítali sme, videli 
sme a odporúčame na str. 20 alebo 
Public Policy Book Club na str. 3), 
či dokonca našich publikácií (str. 5) 
a možno aspoň porazíte jarnú únavu.
Šéfredaktorka

Editorial
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Zo slávnostnej inaugurácie novej dekanky FSEV UK doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD., ktorá sa konala 6. februára 2015.
Rozhovor s ňou si prečítajte na str. 6.
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ÚVP na seminári 
v Šlapaniciach

Už tradične sa zúčastňujeme na 
seminári o trendoch vo výskume vo 
verejnom sektore, ktorý každoročne 
organizuje Masarykova Univerzita v 
Brne. S príspevkami z projektu vega 
1/0371/13 2013-2014 „Vplyv eú na profe-
sionalizáciu štátnej služby“ vystúpili 
doc. Staroňová, doc. Sičáková-Beblavá 
a Ľudmila Staňová. Témy, ktorým 
sa venovali pokrývali vyššiu štátnu 
službu, vzdelávanie štátnych zamest-
nancov a výberové konania na štátnych 
zamestnancov. Doc. Staroňová zároveň 
vystúpila ako keynote speaker na tému 
Vybrané dilemy riadenia štátnej služby. 
Autorky zároveň predstavili spoločnú 
monografiu Systémy štátnej služby: 
koncepty a trendy. ▪

Miroslav Beblavý
opustil ÚVP

Ďalšie stretnutie
Public Policy Book Club

V poradí už druhé stretnutie ppbc sa 
uskutočnilo za účasti hostí – beha-
viorálneho ekonóma a riaditeľa 
Inštitútu fi nančnej politiky Martina 
Filka a kolegu z ústavu európsky 
štúdii, ktorý sa behaviorálnym vedám 
venuje Andrej Findor. Diskutovať 
o knihe Nudge: Improving Decisions 
about Health, Wealth, and Happiness 
od autorov Thalera a Sunsteina 
o novom trende vo verejnej politike 
o tzv. nudgingu (postrčení), prišli 
nielen študenti a absolventi úvp, ale 
aj mnohí ďalší, ktorých politika a to 
ako robiť lepšie rozhodnutia zaujíma. 
Ďalšie stretnutie sa uskutoční ešte pred 
letnými prázdninami. Pridajte sa k nám 
na facebooku, kde pridávame aktuality 
a zaujímavosti. ▪

IDEAS LAB: Brusel

FEBRUÁR ����

Bruselský think-tank ceps tento rok 
uskutočnil už druhý ročník stretnutia 
ľudí z akademického prostredia, 
z prostredia inštitúcii Európskej únie 
a mimovládnych organizácii z celej 
Európy. Celkovo sa druhého ročníka 
ideas lab zúčastnilo takmer 700 ľudí, 
ktorí diskutovali na mnohé témy. Príkla-
dom je diskusia o politike v inštitúciach 
eú, energetike, klimatických zmenách, 
digitálnej ekonomike či trhu práce 
v krajinách eú. Medzi účastníkmi bola 
aj doc. Beblavá: „Osobne ma najviac 
zaujala diskusia o kvalite vysokých škôl 
v eú, a pochopiteľne diskusný panel, 
ktorého som bola súčasťou: Boj proti 
fi načným trestným činom a korupcii 
v eú. Hlavnou témou bolo vytvorenie 
Kancelárie európskeho verejného 
prokurátora – silné a slabé stránky tejto 
navrhovanej inštitúcie eú, postavenie 
v rámci eú inštitúcii a kompetencie.“ ▪

Naše rady opustil dlhoročný kolega 
a zakladateľ ústavu Miroslav Beblavý, 
ktorý sa momentálne venuje politickej 
kariére v strane sieť a naďalej mana-
žuje siedmy rámcový projekt pre európ-
sky think tank ceps (www.ceps.eu). 
Držíme mu palce v osobnom a profe-
sionálnom živote a pevne dúfame, 
že ho na prednáškach uvidíme aspoň 
ako hosťa. ▪
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Public Policy Book Club

Autori knihy nudge Thaler a Sunstein, 
profesori na Univesity of Chicago, 
prinášajú v tejto knihe koncept, podľa 
ktorého klasické vnímanie človeka 
z učebníc ekonómie ako homo 
economicus – človeka s analytickými 
schopnosťami Alberta Einsteina 
a vôľou Mahátmu Gándího prirodzene 
nezobrazuje realitu. V skutočnosti sú 
podľa nich ľudia skôr nekonzistentní, 
rozdielni, zábudliví, vášniví a pudoví, 
menej zodpovední, prokrastinujúci 
povinnosti, skôr leniví s menšou vôľou, 
ktorí sa rozhodujú v informačnej 
asymetrii. Tieto vlastnosti ich robia 
menej schopnými robiť správne 
rozhodnutia pri komplexných otázkach 
ako napríklad kde sporiť, dlhodobo 
plánovať, menej znečisťovať životné 
prostredie, či zdravšie žiť a stravovať 
sa. Ide pritom o rozhodnutia, ktoré 
nemajú dopad len na jednotlivcov – 
výška dôchodku, spotreba pohonných 
hmôt, zdravotný stav, ale majú 
prirodzene dopad aj na celú spoločnosť 

Na druhom stretnutí 
ppbc, ktoré sa konalo 
23. februára 2015, sa na 
Ústave verejnej politiky 
diskutovalo o pomerne 
novom a pre niektorých 
kontroverznom trende 
vo verejnej politike – 
nudgingu, teda postrčení 
ľudí k lepším alebo 
želaným aktivitám 
a rozhodnutiam.

a verejné fi nancie. Jedným z možných 
legitímnych spôsobov ako formovať 
a ovplyvňovať rozhodovanie ľudí 
k lepšiemu konaniu je nudging – teda 
postrčenie k (ne)vykonaniu želanej 
činnosti. Pri nudgingu, na rozdiel od 
klasických nástrojov ako je legislatíva 
a normy správania sa, majú možnosť 
ľudia na takéto postrčenie nereagovať.

Koncept nudgingu vychádza z liber-
tariálneho paternalizmu, ktorý na 
prvý pohľad spája dva nezlučiteľné 
prístupy. Paternalistický prístup 
v tomto kontexte chápu ako zámerné 
ovplyvňovanie ľudského rozhodovania, 
a to s cieľom zlepšiť ho. Libertariálny 
je tento prístup v tom, že jeho cieľom 
je ponechať ľuďom možnosť výberu 
z jednotlivých alternatív alebo aspoň 
odmietnutia defaultnej možnosti. 
Thaler a Sunstein však tvrdia, že ak sú 
oba pojmy chápané správnym spôso-
bom dávajú spolu význam. 

pokračovanie na str. 4 ►►

MATÚŠ SLOBODA A JANA KUBÍKOVÁ, autori sú doktorandi Ústavu verejnej politiky

Diskusia o knihe NUDGE a „nudgingu“ vo verejnej politike
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Viacerí kritici štuchnutí vo verejnej 
politike často skloňujú slovo mani-
pulácia. Diskutujúci sa zhodli, že táto 
hranica je veľmi tenká a záleží od 
množstva informácii, ktoré spotrebite-
lia majú nielen na pochopenie nastave-
ných defautov (napr. automatický vstup 
do 2. piliera), ale aj dostatok možností 
a informácii na odmietnutie politiky 
(vystúpenie z 2. piliera – opt out). 
Obaja hostia sa zhodli, že nudging nie 
je riešenie na väčšinu problémov vo 
verejnej politike. Ak jednoducho máme 
skorumpovaných sudcov alebo lekárov, 
metóda postrčenia nepomôže. Pomôcť 
môže jedine tvrdá regulácia. Študent 
úvp na príklade svojej témy diplomovej 
práce – politika predpisovania účinnej 
látky, ktorého cieľom je väčšia možnosť 
spotrebiteľa kúpiť si lacnejšie lieky, 
poukázal na príklad v praxi nefungujú-
ceho nudgingu na Slovensku. 

To, že debata bola inšpiratívna a plná 
zaujímavých myšlienok a nápadov 
dokazuje návrh Kataríny Staroňovej. 
Navrhla jednoduchú zmenu daňového 
priznania – presunutie čestného 

RECENZIA

vyhlásenia o pravdivosti a úplnosti 
uvedených údajov, by mohlo byť 
účinnejšie na začiatku dokumentu ako 
rovnaké vyhlásenie na konci formulára. 
To, že platca dane prehlási pravdivosť 
údajov ešte pred vyplnením formulára, 
môže znížiť daňové úniky. Riaditeľ 
ifp pred viac ako 70 účastníkmi ppbc 
verejne prisľúbil, že sa týmto nápadom 
radi inšpirujú.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie ppbc, 
ktoré sa uskutoční ešte pred letnými 
prázdninami. Pridajte sa k nám na 
facebooku, kde pridávame aktuality 
a zaujímavosti. ▪

Zaujala Vás téma?
Hostia odporúčajú na ďalšie čítanie

Andrej Findor
THE BEHAVIORAL FOUNDATIONS OF 
PUBLIC POLICY Eldar Shafi r
Ide o výber toho najlepšieho, čo 
súčasná aplikovaná behaviorálna veda 
vo vzťahu k verejnej politike poskytuje.

CHANGING BEHAVIOURS: ON THE RISE 
OF THE PSYCHOLOGICAL STATE
R. Jones, J. Pykett, M. Whitehead
Kniha je analýzou a kritikou používania 
(nielen) nudgingu vo verejnej politike.

Martin Filko
SIMPLER: THE FUTURE OF GOVERNMENT 
C. Sunstein
Výborné doplňujúce čítanie ku knihe 
Nudge od Sunstaina, ktorý v rokoch 
2009 až 2012 pôsobil ako šéf dôležitej 
americkej inštitúcie – Úrad pre 
informačné a regulačné záležitosti, 
ktorý významne ovplyvňuje reguláciu 
v usa s cieľom jej zmysluplnosti 
a jednoduchosti. 

HANDBOOK OF CONTEMPORARY
BEHAVIORAL ECONOMICS: FOUNDATIONS 
AND DEVELOPMENTS M. Altman
Akademické základy, namiesto pop 
literatúry.

„ppbc je skvelý projekt. 
Diskusií o politike je 
veľa, no nepoznám 
žiadnu, ktorá kladie 
na účastníkov nárok 
niečo si pred príchodom 
naštudovať, prináša 
špičkových hostí 
z pozadia politiky, 
pomáha vytvárať 
komunitu ľudí, ktorí 
chcú tvorbu politiky 
pochopiť a robiť 
na odbornej úrovni.“
Michal Skalník

„Oceňujem formát 
debát, vďaka ktorému 
sa účastníci stretnutia 
dostanú k zaujímavým 
a vzácnym informáciám 
o politike a práci 
účastníkov. Hostia si 
účasť v debate užívajú 
a moderátorky presne 
meranými otázkami 
ich vždy dostávajú do 
pohody. Pred debatou 
som o nudgingu nevedel 
nič, no po debate viem 
povedať aký je rozdiel 
medzi štuchnutím 
a tvrdou reguláciou.“
Marek Ševčík

Diskutovať s nami prišli behaviorálny 
ekonóm a riaditeľ Inštitútu fi nančnej 
politiky Martin Filko, ktorého si mnohí 
môžu ešte pamätať ako učiteľa na úvp. 
Druhým hosťom bol Andrej Findor 
vedecký pracovník Ústavu európskych 
štúdií, ktorý sa behaviorálnym vedám 
intenzívne venuje a aplikuje ich vo 
výskumoch na Slovensku. Dôkaz o tom, 
že aj na Slovensku sa môžu robiť zaují-
mavé behaviorálne výskumy podložil 
Andrej Findor viacerými príkladmi 
svojich výskumných aktivít, keď 
napríklad v súkromnej it spoločnosti 
testovali akým spôsobom zapojiť či 
najviac ľudí do komunitných aktivít. 

Martin Filko na úvod hovoril o prob-
léme nadhodnocovania malých prav-
depodobností (ľudia podávajú loto) 
a v tom istom podhodnocujú relatívne 
vysoké pravdepodobností (nepoistia 
si bicykel voči krádeži). Riaditeľ ifp 
zdôraznil, že ľudia vo všeobecnosti 
nesprávne spracovávajú a vyhodnocujú 
informácie, no robia tak predpo-
vedateľne. Aj preto vidí významnú 
úlohu vedy na pozitívne zmeny v štáte, 
pretože potrebujeme vedecky otestovať 
a pochopiť ľudské konanie a potom na 
základe dát robiť lepšie politiky. 
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Systémy štátnej služby: Koncepty a trendy

RADANA DEŠČÍKOVÁ, výskumníčka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (sgi)

Problematika smerovania štátnej služby 
je v čase prípravy nového zákona, vysoko 
aktuálnou témou. Do diskusie o stave 
štátnej služby na Slovensku, významne 
prispieva aj monografi a Systémy štát-
nej služby: Koncepty a trendy, ktorej 
autorkami sú doc. Katarína Staroňová, 
doc. Emília Sičáková-Beblavá a Ľudmila 
Staňová. Ako prvá publikácia svojho 
druhu komplexne zhodnotila otázky 
súvisiace s personálnou politikou 
v štátnej správe. Čitateľovi umožňuje 
zorientovať sa v základných teoretic-
kých pojmoch a spolu s prepojením na 
medzinárodné trendy a slovenskú prax 
prináša unikátny prehľad informácií 
o téme štátnej služby. Monografi a je 
rozdelená do troch častí. V prvej časti sa 
autorky zamerali na koncepty, modely 
a systémy štátnej služby. Druhá časť 
publikácie je venovaná riadeniu štát-
nej služby, záverečná časť predstavuje 
politicko-administratívne vzťahy. 

Na úvod otvárajú autorky úvahy a disku-
siu o tom, čo je vlastne štátna služba 
vo všeobecnosti, ako ju možno chápať 
v užšom alebo širšom rozsahu a aké 
je postavenie štátneho zamestnanca. 
Prvá časť prináša historický prehľad 
vývoja úradníctva v európskych kraji-
nách a opisuje zmenu v postavení 
úradníkov od služobníkov kráľa na 
zamestnancov v službe štátu a obča-
nov spolu s rozdelením historického 
vývoja systému štátnej služby na území 
Slovenska do štyroch etáp (od 1914 do 
2014). Druhá polovica prináša pohľad 
na princípy štátnej služby a na reformy 
štátnej služby ako nástroj zvýšenia 
profesionalizácie. Pri hľadaní odpovede 
na otázku, prečo sa vlády rozhodnú 
reformovať štátnu službu, sú predsta-
vené tri teórie: Europeizácia, teória 
delegácie a teória administratívnych 
tradícií a možnosti ich aplikovateľ-
nosti na personálnu politiku v štátnej 
správe. Prečo, kedy a akým spôsobom 
vlády reformujú svoje systémy štát-
nej služby však autorky považujú za 

nedostatočne prebádanú oblasť, ktorá 
poskytuje priestor na ďalšie výskumy. 

Druhá časť prináša okrem opisu 
piatich základných funkcií riadenia 
štátnej správy (prijímanie, odme-
ňovanie, kariérny rast, vzdelávanie 
a odchod zo zamestnania) aj predsta-
venie najdôležitejších etáp z hľadiska 
evolúcie poznatkov o manažmente 
ľudí. Od nich sa totiž odvíjalo chápa-
nie riadenia najprv ako nástroja typu 
cukor a bič (klasický manažment), 
neskôr sa prešlo k vnímaniu spoločen-
ských potrieb ale aj spoločenského 
potenciálu zamestnanca v organizá-
cii (manažment z hľadiska ľudských 
vzťahov), až sa dospelo k názoru, že 
manažment závisí od situácie a podmie-
nok, v ktorých organizácia funguje 
(manažment z hľadiska situačného 
prístupu – Staroňová, Sičáková-Beblavá, 
Staňová, 2014, s. 101). Z pohľadu auto-
riek možno spomenuté teoretické 
princípy k manažmentu aplikovať aj 
v prostredí, v ktorom pracujú štátni 
zamestnanci s nutnosťou zohľadniť 
viaceré špecifi ká. Samostatná kapitola 
sa zaoberá špecifi ckou úzkou skupinou 
tzv. vyššej štátnej služby a predstavuje 

odlišné prístupy k náboru, riadeniu, 
odmeňovaniu a zúčtovateľnosti 
skupiny najvyšších štátnych úradníkov 
z pohľadu hierarchie alebo dôležitosti 
postu, ktorí tvoria jadro štátnej služby. 
Ďalej prináša trendy v zahraničí a zhod-
notenie stavu vyššej štátnej služby na 
Slovensku. V súvislosti s pripravova-
ným novým zákonom o štátnej službe, 
je zaujímavá časť publikácie, pojed-
návajúca o centrálnych štruktúrach 
pre koordináciu, riadenie a kontrolu 
štátnej služby, v ktorej autorky hľadajú 
odpovede na otázky ich funkcie 
a umiestnenia v praxi s teoretickým 
vplyvom na politizáciu a na príklade 
Úradu pre štátnu službu poukazujú 
na praktické problémy spojené so 
zavádzaním takýchto štruktúr a nástro-
jov strategického manažmentu.

Tretia časť predstavenej monografi e 
s názvom politicko-administratívne 
vzťahy sa venuje trom aspektom politi-
zácie štátnej správy. Najprv zasadzuje 
politizáciu do širšieho rámca perso-
nálnej politiky v štátnej správe, nasle-
duje pohľad na jej formy a faktory 
ovplyvňujúce mieru politizácie štátnej 
služby. Na záver autorky naznačujú, 
že istá miera politizácie (tzv. funkčná) 
je v súčasných systémoch organizácie 
verejnej správy pomerne prirodzeným 
javom, v čom sa však krajiny výraznej-
šie líšia je hĺbka preniknutia politicky 
nominovaných úradníkov do verejnej 
správy a miera straníckej patronáže.

Monografi a je výborným príkladom 
spracovania širokej problematiky akou 
je štátna služba, v komplexnej, zrozu-
miteľnej a príťažlivej podobe. Oslovilo 
ma, predstavenie teoretických pohľa-
dov a defi nícií na úvod každej časti 
a ich zasadenie do medzinárodného 
a národného kontextu. Publikácia krok 
za krokom poskytuje dostatočnú dávku 
odbornej terminológie na pochopenie 
témy a približuje trendy v krajinách 
oecd, po ktorých nasleduje analýza 
stavu štátnej služby v Slovenskej 
republike. Takýto spôsob má poten-
ciál osloviť študentov verejnej správy 
a príbuzných odborov, akademických 
pracovníkov a odbornú verejnosť. 
Monografi u Systémy štátnej služby: 
Koncepty a trendy preto odporúčam 
prečítať každému, kto má záujem 
zoznámiť sa s témou, získať a prehĺbiť 
si poznatky v oblasti štátnej služby. ▪

Publikácia úvp

REFERENCIA Staroňová K., Staňová Ľ., Sičá-
ková-Beblavá E. (2014). Systémy štátnej 
služby: Koncepty a trendy. Bratislava: Univer-
zita Komenského. ISBN 978-80-223-3783-0

FERENCIA Staroňová K Staňová Ľ Sičá
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Oddychujem v knižnici
ROZHOVOR

Naša fakulta má od novembra minulého roku novú dekanku. Doc. JUDr. PhDr. 
Luciu Mokrú, PhD. vymenoval rektor Univerzity Komenského po tom, ako bola 
v septembri zvolená akademickým senátom fakulty. V súčasnosti prebieha jej 
štvorročné funkčné obdobie, počas ktorého chce na fakulte zaviesť niekoľko zmien. 
O aké zmeny pôjde, o jej práci, štúdiu, ale aj o jej súkromí sa s ňou rozprávala 
Ľudmila Staňová.

ĽUDMILA STAŇOVÁ, autorka je výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky

Pani dekanka, vo funkcii pôsobíte 
už štvrtý mesiac. Aké je to byť 
v novej funkcii? Aké prekvapenia vám 
priniesla? 
Je to posun, a to napriek tomu, 
že posledné roky som pôsobila ako prvá 
prodekanka a prodekanka pre zahra-
ničie a legislatívu, kde som sa s veľkou 
časťou agendy, či už študijnou alebo 
vedeckou z pohľadu legislatívy, stretá-
vala. Tej agendy je však veľa a vyžaduje 
si naučenie sa ako funguje, zistenie 
krokov, procesov, jej obsahu. Vo funk-
cii som štvrtý mesiac, sme na začiatku 
nového rozpočtového roka. Výsledky 
za minulý rok neboli až také dobré ako 
za predchádzajúce, takže aj s tým sa 
budeme musieť nejako vysporiadať. 

Aká je Vaša vízia pre fakultu na najbliž-
šie štyri roky? 
Začali sme konkrétnymi krokmi na 
podporu vedy. Demografi cká krivka 
neustále klesá. Napriek tomu, že sme 
hodnotení ako najlepšia spoločensko-
vedná fakulta v rámci hodnotenia fakúlt 
vysokých škôl agentúrou arra (pozri 
www.arra.sk, pozn. red.), tak počet 
študentov nám klesá, a to aj v počte 
prihlásených, ako aj v počte nastúpe-
ných. To má samozrejme dosah na 
rozpočet fakulty, ktorý okrem iného 
tvoria dotácie podľa počtu študentov 
v jednotlivých stupňoch a odboroch 
štúdia. Vedecké výsledky nenarástli 
takým tepom, aby dokázali pokryť 
zníženie počtu študentov. Preto 

Rozhovor s Doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD. novou dekankou FSEV UK

chceme podporiť vedu z toho, čo máme, 
t.j. z mimodotačných zdrojov – tzv. škol-
ného a podnikateľskej činnosti, ako aj 
z iných zdrojov, a to stanovením pravi-
diel čerpania z fondu rozvoja. Finančné 
zdroje tak postúpia na podporu publi-
kačnej činnosti, výskumných projektov 
a zahraničných mobilít. Tým sme už 
aj začali. Doktorandi, ktorí nevedia 
či dostanú grant mladých, ale majú 
možnosť ísť na zahraničnú konferenciu 
môžu získať fi nancie na pokrytie cestov-
ných nákladov práve z týchto zdrojov.
Chceme tiež zlepšiť propagáciu fakulty. 
Spolupracujeme s profesia.sk, ktorá 

nám vytvorila profi l absolventa fsev 
a jeho uplatniteľnosť na trhu práce, 
takže vieme aké majú výhody a nevý-
hody pri zamestnávaní. Na základe 
toho chceme robiť cielenú kampaň 
zameranú na zvýšenie počtu prihláse-
ných študentov, a to poukazovaním na 
úspešných absolventov, zúčastňovania 
sa napr. veľtrhu Akadémia, ale aj direct 
marketingom, teda spoluprácou so 
strednými školami, či organizovaním 
diskusií. Chceme poskytovať nielen 
informačné materiály, akou je „modrá 
knižka“, ale aj propagačné materiály. 
Momentálne transformujeme našu 
webstránku a zriadili sme aj faceboo-
kovú stránku, cez ktorú propagujeme 
aktivity, podujatia či publikácie na 
našich pracoviskách. My kvalitu máme, 
len sme ju zatiaľ nepredali navonok. 
Chceme ju preto čo najviac prezentovať.

Aké ciele ste si v tomto roku stanovili 
ako dekanka FSEV? Plánujete zaviesť 
nejaké zmeny a ak áno, aké?
Prvým záväzkom bola facebooková 
stránka a ten sme už splnili. V prie-
behu marca by sme chceli spustiť 
novú fakultnú webstránku. Keďže 
prijímacie konanie študentov už 
prebieha, tak veľkú kampaň už bohu-
žiaľ nestihneme, ale budeme pokra-
čovať v menších aktivitách ako je deň 
otvorených dverí, či poskytovanie infor-
mácií. V septembri, keď sa budú schva-
ľovať podmienky prijímacieho konania 
na bakalárske štúdium by sme chceli 
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a prepájaniu troch úrovní štát – Európa 
a medzinárodné spoločenstvo.
 
Vaša kariéra je od začiatku previazaná 
najmä s akademickou pôdou. Nikdy 
vás nelákalo ísť ako právnička do 
súkromného sektora alebo štátnej 
správy?
S právnickou praxou som prepojená. 
Niekedy ako akademický expert vypra-
covávam rôzne posudky alebo analýzy, 
najmä čo sa týka rozhodovacej činnosti 
Súdneho dvora eú alebo Európskeho 
súdu pre ľudské práva, či prepoje-
nia rozhodnutia Ústavného súdu sr 
a Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Ale nepôsobím ako advokát či iné práv-
nické povolanie. Skôr si chcem pone-
chať nezávislosť. Môžem sa tak vyjadriť 
akokoľvek, je to môj názor a keď je 
dostatočne vyargumentovaný, hodnotí 
sa aj v súkromnej praxi. Mám teda 
vzťah aj k súkromnému sektoru, ale nie 
som s ním zviazaná. 

Patríte k tým, ktorí mali možnosť 
absolvovať zahraničný študijný 
program, ktorý organizovala jedna 
zo špičkových univerzít na svete – 
Univerzita v Cambridge. Ako táto 
skúsenosť ovplyvnila vašu kariéru 
a pohľad na školstvo?
Bolo to super. Využívali úplne iný 
spôsob výučby, ktorý nás nútil
 pokračovanie na str. 8 ►►

schváliť propagačný materiál, ktorý 
by sme rozposlali na stredné školy. 
Chceme sa zúčastniť na Veľtrhu Akadé-
mia, ale s oveľa lepším materiálom ako 
doteraz a zúčastniť sa aj na iných veľtr-
hoch, napr. v Brne, Nitre či na východ-
nom Slovensku. Len 442% študentov 
fakulty je z bratislavského kraja, preto 
má zmysel ísť aj do regiónov. V oblasti 
veda a výskum sme začali pripravo-
vať pravidlá čerpania z fondu rozvoja. 
Chceme vytvoriť stratégiu, ktorá bude 
obsahovať presné pravidlá pre rozdeľo-
vanie prostriedkov fondu, aby podpo-
rovali pracovníkov, ktorí napríklad 
nemajú grant a chcú robiť výskum. 
Tiež by mal podporiť vyučujúcich ktorí 
pôjdu na tzv. sabbatical, aby mohli 
byť uvoľnení z pedagogickej činnosti 
a dodávali nám výskumné výsledky, kým 
my zabezpečíme náhradu za výučbu ich 
kurzov. Chceli by sme vytvoriť detail-
nejší nástroj hodnotenia kvality, ktorý 
by nebol založený len na krivke hodno-
tenia kvality študentov pri prísluš-
nom predmete ako to bolo doteraz, ale 
vytvoriť systém, ktorý by zvlášť porov-
nal predmety v spoločensko-vednej 
a v ekonomickej oblasti. Sú to dve rôzne 
oblasti poznania a nemôžeme porovná-
vať jablká s hruškami. V druhej polovici 
roka by sme vytvorili tím ľudí, ktorý by 
hodnotil kvalitu študijných programov 
a pripravil na základe toho dokument, 
ktorý by sme v decembri predstavili 
vedeckej rade. V administratíve by 
sme chceli urobiť procesné zmeny, aby 
sme uľahčili život tak administratívnym 
pracovníkom, ako aj učiteľom a peda-
gógom. Pripravili sme príručku o tom, 
komu aké dokumenty predkladať, keď 
niekto ide napr. na služobnú cestu, 
z čoho je jasné ako tento proces vlastne 
funguje. Organizujeme tiež školenia 
pre administratívu, napr. k dohodám 
o pracovnej činnosti, k ochrane osob-
ných údajov a podobne. Administratíva 
musí fungovať na podporu pedagógov, 
ale aj tí musia zabezpečiť súčinnosť. 

Nedávno bol u nás na návšteve nový 
minister školstva, Juraj Draxler. Aké sú 
Vaše závery zo stretnutia s ním?
Hovorili sme o kvalite vzdelávania. 
Pán minister pre tento účel vytvoril na 
ministerstve pracovnú skupinu pre 
oblasť vedy aj vzdelávania. Upozornil 
ma na niektoré zistenia minister-
stva z praxe, ako napr. že pedagóg 
nepríde na vyučovanie alebo príde 

neskoro, prípadne v niektorých 
predmetoch sa neučí to, čo sa učiť 
má a kládol dôraz na to, aby sme sa 
takýchto vecí vyvarovali. Zaujímali ho 
aj vedecké projekty, či ide o národné 
alebo medzinárodné projekty, či 
máme zahraničné partnerstvá a či 
sa plánujeme zapojiť do programu 
eú, Horizont 2020. Vie, aké máme 
výsledky, no poradil nám aby sme neza-
spali na vavrínoch, pretože aj ďalšie 
pracoviská sa snažia rozvíjať vedu 
a výskum, a teda konkurencia je silná.

Ako prvú ste vyštudovali politológiu 
na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Čo vás viedlo k tomu, aby ste 
sa prihlásili práve na politológiu?
V tom čase ma zaujímali vzťahy medzi 
politickými aktérmi. Okrem toho 
politológia poskytovala priestor pre 
ďalšie rozhodnutie o tom, čo človek 
chce robiť, keďže spája rôzne vedné 
disciplíny počnúc dejinami, končiac 
právom, či verejnou správou. Navyše 
Univerzita Mateja Bela dávala možnosť 
vyštudovať dva jazyky, z ktorých mám 
štátne skúšky. V polovici štúdia vo mne 
dozrelo rozhodnutie, že z tých príbuz-
ných oblastí by to malo byť práve právo. 
Najskôr som sa venovala ústavnému 
právu, potom som svoj záber rozšírila, 
pretože neexistujeme ako samostatný 
subjekt niekde vo vzduchoprázdne 
ale v Európskom a medzinárodnom 
systéme. Venujem sa najmä európ-
skemu a medzinárodnému právu, 

„My kvalitu 
máme, len 
sme ju zatiaľ 
nepredali 
navonok. 
Chceme ju 
čo najviac 
prezentovať.“

„Chceme 
podporiť 
vyučujúcich, 
ktorí pôjdu na 
tzv. sabbatical, 
aby mohli 
byť uvoľnení 
z pedagogickej 
činnosti.“
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ROZHOVOR

pripravovať sa, čítať, pracovať, argu-
mentovať. Práve v tomto programe som 
sa naučila, že nie je dôležité si informá-
cie pamätať, lebo tie sa menia a vždy ich 
nájdete, ale musíte ich vedieť použiť. To 
som preniesla aj do svojej pedagogickej 
praxe, konkrétne do predmetu Európ-
ske a medzinárodné právo. Skúška 
prebieha formou simulovaného prípadu, 
o ktorom musia študenti rozhodnúť, 
pričom môžu používať učebnice, články, 
rôzne databázy, ale musia svoje rozhod-
nutie vedieť zargumentovať. Nepotrebu-
jem počuť poučku, pre mňa je dôležité, 
že študent problematike rozumie, 
dokáže ju aplikovať a prezentovať a vie 
si svoje riešenie vyargumentovať. 

Momentálne ste nielen pedagogič-
kou, ale aj manažérkou fakulty a tiež 
matkou dvoch detí. Ako sa vám darí 
všetky tieto role zladiť?
Niekedy je to ťažké (smiech). Je to 
všetko o time manažmente. To je tiež 
jedna vec, ktorú ma naučil Cambridge. 
Na prednášky a tutoriály sa nestačilo 
pripraviť deň predtým. Európske právo 
je čiastočne založené na britskom, 
tzv. case law systéme, ktorý si vyžaduje 
naštudovanie veľkého množstva judi-
kátov a to sa nedá deň pred stretnutím. 
Snažím sa teda rozdeliť si čas a nenosiť 
si domov manažérsku prácu. Tú peda-
gogickú si domov nosím, ale snažím sa 
jej venovať v čase, keď sa už nevenujem 
rodine. Priestor na vedeckú a publi-
kačnú prácu si väčšinou nachádzam na 
zahraničných výskumných alebo pred-
náškových pobytoch, kde mám priestor 
ísť do knižnice alebo sa stretnúť sa 
s kolegami. 

Ako najradšej trávite voľný čas?
Voľný čas najradšej trávim aktívne. 
17 rokov som plávala, dva roky som 
sa venovala triatlonu, takže pre mňa 
je šport veľký oddych. V zime chodím 
buď do posilňovne, na plaváreň alebo 
s deťmi na lyžovačku. V lete chodíme 
na bicykel alebo korčule. Keď idem na 
prednáškové alebo výskumné pobyty, 
mám rada keď môžem stráviť neko-
nečný čas v knižniciach, ktoré bývajú 
otvorené aj do desiatej večer. Najbližšie 
sa chystám do Ľubľany, kde je famózna 
knižnica otvorená už od rána. Človek 
tam môže ísť aj ráno, potom absolvovať 
prednáškovú činnosť, stretnutie s kole-
gami, a potom si pokojne sadne do kniž-
nice a môže do desiatej večer pracovať.

Ste asi prvý človek, ktorého poznám, 
čo oddychuje v knižnici.
Keby ste prišli ku nám domov, tak by 
ste uvideli. Ja hovorím, že knižnica je 
našim pokladom. Máme jednu miest-
nosť vyčlenenú ako pracovňu, ktorá 
je kompletne vyplnená knihami. To je 
naša pýcha (úsmev). 

Akú knihu by ste teda odporučili našim 
čitateľom? Ale z kategórie beletria.
Ale ja čítam aj beletriu, najmä v lete 
(úsmev). Všetky detektívky. 

Na záver už tradičná otázka v rozho-
vore s našimi pedagógmi. Ak by ste 
mali našim študentom dať jednu radu 
do života, čo by ňou bolo?
Myslím, že veľmi dôležité je aby si 
uvedomili, že čas na vysokej škole 
je limitovaný a mali by ho v rámci 
možností využiť najmä na vzdelávanie 
a získavanie skúseností, pretože keď 
vstúpia do pracovného života, tak také 
možnosti už mať nebudú. Aj mňa veľmi 
posunulo, že som mohla absolvovať 
rôzne študentské konferencie, švoč-ky, 
stážovala som na ministerstve zahranič-
ných vecí, ministerstve fi nancií. Tých 
možností je veľa a treba ich využiť.

Ďakujem pekne za rozhovor a prajem 
veľa úspechov v novej funkcii. ▪

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. sa 
narodila 15. júla 1980 v Bojniciach. Vyštu-
dovala politológiu na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, neskôr právo na 
Univerzite Komenského v Bratislave, kde 
získala aj titul PhD. a JUDr. z ústavného 
práva. PhDr. získala na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied, kde od roku 2006 
pôsobila ako odborná asistentka na Ústave 
európskych štúdií a medzinárodných vzťa-
hov, neskôr prodekanka pre medzinárodné 
vzťahy. Je autorkou množstva vedeckých 
prác, odborných článkov a publikácií 
a učebných textov doma i v zahraničí. Lucia 
Mokrá sa aktívne podieľala a stále podieľa 
na vedení mnohých výskumných vedeckých 
projektov (ESF, Jean Monnet, APVV) najmä 
z oblasti európskeho práva. Hovorí plynule 
po anglicky a po nemecky, aktívne prednáša 
na viacerých univerzitách v zahraničí a je 
absolventkou štúdia organizovaného 
University of Cambridge. V septembri 2014 
ju akademický senát zvolil za dekanku 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied. 
Má dve deti, Samuela a Soňu (4 a 5 rokov).

„Študenti by si 
mali uvedomiť, 
že čas na 
vysokej škole 
je limitovaný 
a mali by 
ho v rámci 
možností 
využiť najmä 
na vzdelávanie 
a získavanie 
skúseností, 
pretože keď 
vstúpia do 
pracovného 
života, tak také 
možnosti už 
mať nebudú.“
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Boli sme študentmi úvp
MATÚŠ SLOBODA, autor je doktorand Ústavu verejnej politiky

Na úvod skús trochu zaloviť v pamäti 
a ozrejmi nám, prečo si sa rozhodla pre 
štúdium verejnej politiky a prečo práve 
na ÚVP FSEV UK?
Zaujal ma iný štýl výučby a ľudia, ktorí 
sa okolo verejnej politiky na fsev spojili. 
Verejná politika nebola politológia, kde 
by sme sa venovali teóriám politických 
strán a veľkým fi lozofi ckým traktátom. 
Výhoda verejnej politiky na fsev bola, 
že sa venuje politike aplikovane a cez 
konkrétne oblasti – napr. sociálnu 
politiku, zdravotnú politiku, politiku 
trhu práce a podobne. Tento štýl sa mi 
páčil, pretože nebol odtrhnutý od reality 
a praxe. Čiastočne zavážilo aj to, že pri 
vzniku fakulty stála podpora zahranič-
nej školy University of Pittsburg, čo bol 
prísľub určitého zahraničného vetra do 
slovenského školstva.

Čo ti štúdium VP dalo? Využívaš v praxi 
nadobudnuté znalosti a vedomosti?
fsev už od začiatku mala určitú auru – 
schopnosť pritiahnuť zaujímavých ľudí 
a akademikov. Možno najdôležitejšie, 
a to nielen počas štúdia, ale aj v celom 
kariérnom živote, je okruh ľudí ktorí 
vás formuje. Ľudia ako Michal Vašečka, 
Miroslav a Ema Beblaví, Katarína 
Staroňová, profesorka Malíková sú 
všetko učitelia, pri ktorých prednáškach 
nezaspíte a ich vynechanie ľutujete. 
Absolvovanie štúdia by malo priniesť aj 
množstvo cenných kontaktov a človek by 
nemal vyjsť ako nezačlenená jednotka. 
Ja mám dodnes z môjho ročníka kole-
gov, nielen z verejnej politiky, ktorí sa 
celkom dobre uchytili a máme podobný 
pohľad na fungovanie politiky.

Aká bola téma tvojej diplomovej práce?
Magisterská práca bola zameraná na 
kariérne cesty manažmentu sloven-
ských nemocníc – riaditeľov a námest-
níkov. Na Slovensku množstvo vecí 
nefunguje ako má, čo nie je nič neštan-
dardné v porovnaní so svetom, no my 
nemáme dáta, nevieme prečo to nefun-
guje. Ja som chcela pochopiť kto riadi 
nemocnice, pretože všeobecný názor je, 
že slovenské nemocnice nefungujú. Na 

základe životopisov som analyzovala či 
sú vo vedení zastúpení odborníci – lekári 
alebo skôr manažéri. To ma vlastne 
verejná politika naučila – pozerať sa na 
problematiku nie pocitovo, ale hľadať 
dáta. Tým, že sa mi zdalo užitočné 
prinášať dáta do diskusie o stave vecí, 
pokračovala som v téme aj počas dokto-
randského štúdia. 

O čom si písala vo svojej dizertačnej 
práci? 
Zmenila som si vzorku a skúmala som 
kariérne pozadie poslancov nr sr. Často 
sa stretávame s kritikou politických elít 
a hodnotením akých máme politikov, 
nechcela som aby tento názor bol zalo-
žený iba na pocitoch. Chýbajú nám infor-
mácie o tom, kto sú ľudia vo vrcholových 
pozíciách štátu a aké majú predchádza-
júce profesijné skúsenosti. Vychádzala 
som z teórie politicko-administratívnych 
vzťahov a zaujímalo ma aké profesie 
sú zastúpené medzi politikmi. Vysky-
tujú sa tam dlhodobí kariérni politici, 
podnikatelia alebo kariérni úradníci. 
Zaujímavým výsledkom bol veľký počet 
poslancov, ktorí mali predchádzajúce 
skúsenosti zo súkromného sektoru, ako 
aj nezanedbateľná časť poslancov, ktorí 
prechádzali medzi pozíciami v politike 
a politicky nominovaných funkciách 
v administratíve. Títo poslanci pôsobili 
väčšinou v manažmente štátnych fi riem, 
poradných orgánoch agentúr minister-
stiev alebo v orgánoch miestnej samo-
správy. Po ukončení trvania funkcie 
v týchto inštitúciách sa politickí úradníci 
vracali späť na politické posty 

Viem, že počas doktorandského štúdia 
si pracovala na Magistráte mesta 
Bratislava. Dnes v práci pokračuješ na 
Miestnom úrade v Karlovej Vsi. Dalo 
by sa tak povedať, že vlastne pracuješ 
v odbore?
Úprimne, po skončení verejnej politiky 
som sa cítila trochu vyčerpaná z verejnej 
politiky. Rozhodla som sa rozhodla 
pracovať v it konzultačnej fi rme. Nebola 
to moja srdcová práca, preto keď sa
 pokračovanie na str. 10 ►►

Rozhovor s absolventkou 
magisterského stupňa 
verejnej politiky 
Monikou Bandúrovou, 
ktorá verejnú politiku 
nielen vyštudovala, ale ju 
aj robí.
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BOLI SME ŠTUDENTMI ÚVP

vyskytla možnosť išla som pracovať na 
magistrát hlavného mesta ako porad-
kyňa námestníka primátora. Musím sa 
priznať, že veľa sa z tejto pozície nedalo 
vykonať, a istým spôsobom to schladilo 
moje predstavy o verejnej politike, 
výhodou ale bolo, že som zistila ako 
skutočne funguje respektíve nefunguje 
systém a ako sa tvorí a netvorí politika 
v meste. Poradcovská funkcia, ktorá 
nemá reálne kompetencie a právomoci 
na rozhodovanie a výkon, má len 
veľmi obmedzené možnosti na zmenu, 
ktorú prirodzene mladý človek chce 
robiť. Tieto dva roky mi ale otvorili 
oči a pomohli mi vytvoriť jasnú pred-
stavu o tom ako má a nemá fungovať 
samospráva.

Skúsenosť na Magistráte mesta Brati-
slava ti tak dala množstvo skúsenosti 
a poznatkov na ďalšiu prácu, napríklad 
aj na súčasnej pozícii v Karlovej Vsi, nie?
To najdôležitejšie čo som si všimla na 
fungovaní vo verejnej politike je potreba 
rovnakého hodnotového zmýšľania. 
Do Karlovej Vsi som sa rozhodla ísť 
preto, lebo ľudia, ktorí vyhrali voľby 
pochádzajú z prostredia, ktoré chce 
robiť verejnú politiku tak ako mi to je 
blízke. Dana Čahojová je občianska 
aktivistka, ktorá upozornila na viaceré 
kauzy bývalej starostky. Súčasný pred-
nosta (Ján Hrčka, pozn.) zase vytiahol 
veľkú kauzu so znaleckými posudkami 
v meste Bratislava, v dôsledku čoho 
musel odísť človek z oddelenia majetku. 
Sú to ľudia, ktorí v minulosti dokázali, 
že zmýšľajú inak o spôsobe vedenia 
mesta. V súčasnosti pôsobím na sekreta-
riáte prednostu a máme zámer posunúť 
samosprávu z feudálneho spôsobu riade-
nia, keď sa veci dohadujú na základe 
dobrého slova a láskavostí. Chceme 
nastaviť jasné a transparentné riadenie 
mesta, byť otvorenejší k občanom, robiť 
služby efektívnejšie a lepšie. Aktuálne 
pracujeme na spustení klientskeho 
centra, projektu open data a spolupra-
cujeme s portálom odkazprestarostu.

Takže do štyroch rokoch môžeme 
očakávať revolúciu v Karlovej Vsi…
Ja dúfam, že tie výsledky bude vidno 
skôr, hoci po príchode na úrad sme 
zistili, že na to aby sme mohli všetko 
vyššie uvedené splniť, je potrebné mať 
poriadok vo vnútri. Až v momente keď 
bude úrad efektívne fungovať, môžeme 
občanom poskytnúť kvalitnú službu. 

rokovali o rozpočte mesta. Väčšina 
poslancov bola spokojná s návrhom pre 
Považskú Bystricu. Ja som si dovolila 
klásť otázky o vízií mesta, budovaní 
mestského priestoru, väčšej aktivite pri 
získavaní grantov či konkrétnej výške 
rozpočtových položiek. Z rozhovorov 
s občanmi viem, že sú to dôležité veci 
a som rada, že môžem byť tým hlasom, 
ktorý tieto témy pripomína a upozor-
ňuje na ne.

Viacero našich absolventov kandidovalo 
a uspelo vo voľbách, no tvoj príbeh 
a kampaň je špecifi cká v tom, že išlo 
o pomerne výraznú občiansku aktivitu 
zdola, aj keď v rámci širšej koalície, na 
čele ktorej stál známy aktivista Juraj 
Smatana, v relatívne veľkom meste. 
Aké boli tvoje motivácie uchádzať sa 
o funkciu? 
My sme išli ako skupina ľudí, ktorá mala 
kandidáta na primátora (Juraj Smatana, 
pozn.). V čase kedy sme sa rozhodovali 
či do toho idem som s dvoma, troma 
kamarátmi riešila v Považskej Bystrici 
komunitné aktivity. Organizovali sme 
vianočné trhy alebo sme napríklad 
osadili pamätník umeleckej rodine 
Kronerovcov, ktorá v Považskej Bystrici 
pôsobila a žila. Pri týchto aktivitách sme 
cítili, že mesto nám hádže polená pod 
nohy. Vnútorne ma to veľmi rozčuľovalo, 
že vznikajú komunitné iniciatívy, ale 
mesto ich svojim negatívnym aj agresív-
nym spôsobom zabíja. Táto skúsenosť 
bola prvou iskričkou v zámere ísť zmeniť 
mesto a kandidovať na poslankyňu. 

Ako si vnímala túto kampaň a výsledok 
v meste?
Hoci som sa kampane a stretutí s ľudmi 
trochu obávala, nakoniec ma diskusie 
viac posilnili. Zistila som, že dokonca je 
dosť veľa ľudí, ktorí zmýšľajú rovnako 
o meste a zdieľa rovnaké rozhorčenie 
nad jeho smerovaním. Chytila som tú 
pozitívnu náladu a pocit, že to čo trápi 
mňa trápi veľa ľudí. My sme kandidovali 
ako nové zoskupenie, alternatíva a nech-
celi sme kampaň odfl áknuť a realizovať 
iba od stolov. Vyšli sme veľa krát do 
ulíc. Najmilšiu skúsenosť z kampane 
mám, keď som s veľkou pomocou rodiny 
napiekla okolo sto muffi nov, do každého 
vložila papierik – prečo kandidujem. 
S takto naloženým bicyklom som 
prechádzala ulicami mesta. Neuveri-
teľné množstvo ľudí, mladých, seniorov, 
mamičiek s deťmi sa pristavilo a začalo 

Karlova Ves je veľmi zaujímavá štúdia 
sama o sebe. Ide o príklad, kedy sa 
množstvo aktivistov dostalo až na 
vrchol a skúsia riadiť mestskú časť. 
Otvorilo sa tak okno na zmeny. Ako to 
vnímaš?
Určitou črtou aktivizmu je to, že sa chce 
riešiť všetko a naraz. Aktivista nezostane 
chladný ak zistí, že niečo nefunguje 
tak ako má. V konečnom dôsledku to 
znamená, že sa veľa vecí môže začať, ale 
nie je kapacita ich dokončiť. Preto je 
veľmi dôležité prioritizovať a nastaviť 
postupné kroky k riešeniu problémov 
postupne. Zároveň ale musím povedať, 
že ľudia, ktorí prišli na Miestny úrad 
v Karlovej Vsi ako napríklad prednosta, 
zástupca starostky či vedúci oddelení, 
majú predchádzajúcu skúsenosť 
s prácou v úrade alebo mestskom či 
miestnom zastupiteľstve. Riziko neod-
bornosti a neschopnosti manažovať 
úradnícku prácu sa tak znižuje.

Na úrad do Karlovej Vsi prišlo množ-
stvo nových ľudia na riadiace pozície. 
Ako vidíš túto situáciu a v kontexte 
možného napätia medzi „novými“ 
a „starými“ ľuďmi?
Každý zamestnanec má šancu prejaviť 
seba i svoju prácu, no je citeľné, že 
spôsob fungovania úradu je iný ako za 
predchádzajúceho vedenia. Zároveň je 
pravda, že výmena vedenia v Karlovej Vsi 
prebehla tak trochu dramaticky keďže 
niektorí úradníci dali hodinovú výpoveď 
po výsledkoch volieb, vymazali všetky 
dokumenty a neodovzdali svoju agendu.

Politiku nielen vytváraš a implemen-
tuješ v Karlovej Vsi z pozície úradníka, 
ale dokonca si vstúpila do politickej 
arény po voľbách v novembri 2014, keď 
si bola zvolená za poslankyňu v Považ-
skej Bystrici, a teda dostala si sa aj do 
role decision makera, tvorcu politiky. 
Ako vidíš tieto svoje dve role?
Ja by som to trošku opravila. Pretože 
skutočná príležitosť vplývať na veci sa 
mi naskytuje skôr v Karlovej Vsi. Tam 
je vôľa meniť procesy a nastavovať 
ich. V Považskej Bystrici pôsobím ako 
opozičná poslankyňa, čo výrazne znižuje 
moje pole pôsobnosti. Ostáva mi iba 
vyslovene kontrolná funkcia. Napriek 
svojej obmedzenej pozícií, keďže nás 
väčšina zvyčajne prehlasuje, cítim, že 
je dôležité, že v zastupiteľstve je repre-
zentovaný aj mladší hlas a iný pohľad 
na riadenie mesta. Včera sme práve 
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Keď sa život uberie
iným smerom
ĽUDMILA STAŇOVÁ, autorka je výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky

Niektorí študenti verejnej politiky zakot-
vili aj pri iných povolaniach, než tých, 
ktoré priamo súvisia s ich štúdiom. O to 
viac nás zaujíma, prečo sa títo študenti 
rozhodli pre inú oblasť práce a čo ich 
vôbec inšpirovalo študovať verejnú 
politiku. Naša bývalá študentka Štefánia 
Bodiková pracuje ako pr manažérka 
fi tness štúdia a kládli sme jej rovnaké 
otázky. Hoci jej život sa ubral iným 
smerom, na svoju alma mater nezabudla 

– ponúka totiž našim študentom vstup do 
štúdia zadarmo.

Čo ťa motivovalo študovať verejnú 
politiku? 
Už na strednej škole som sa zaujímala 
o verejné dianie a chcela som študovať 
politológiu. Osud to zariadil tak, že som 
na bakalárskom štúdiu študovala socio-
lógiu, no nebolo to to pravé orechové.
 
Ktoré predmety patrili medzi tvoje 
najobľúbenejšie?
Politicko-administratívne vzťahy 
a verejné fi nancie, bolo veľmi zaujímavé 
dozvedieť sa ako sa prerozdeľujú fi nan-
cie, ako prebieha verejné obstarávanie 
a úplne top bolo prepojenie teoretických 
poznatkov s praxou na čo vyučujúca 
kládla veľký dôraz. 

Aká bola téma tvojej diplomovej práce 
a kto bol školiteľ? 
Street-level byrokracia v sociálnych 
službách. Vypracovala som prípadovú 
štúdiu sociálnych pracovníčok v zaria-
dení núdzového bývania pre týrané ženy 
s deťmi. Tému som si vybrala pretože 
moja mama je sociálna pracovníčka 
v takomto zariadení a už sa niekoľko 
rokov stretáva s danou problematikou. 
Táto téma sa ma osobne dotýkala, pri 
práci ma usmerňovala prof. Malíková.
 
Prečo si sa nakoniec rozhodla pracovať 
mimo oblasti svojho štúdia?
Už počas školy som pracovala v medzi-
národnej spoločnosti Fitinn, prostredie 
fi tness centra som si veľmi obľúbila. 
Keď ma povýšili a ponúkli mi možnosť 
pracovať tu aj po ukončení školy, ani na 
chvíľu som neváhala, okrem iného aj 
z praktických dôvodov. 

Využívaš dnes niečo z toho, čo si sa 
naučila počas štúdia na FSEV? Čo ti FSEV 
dala?
fsev a hlavne vp mi dala veľa praktic-
kých poznatkov. Štúdium nebolo len 
o memorovaní teoretických poznatkov, 
ale spájalo sa veľmi s praxou, čo využí-
vam dnes v každodennom živote.

A teraz nám prezraď to, čo všetkých 
najviac zaujíma. Ako fungujú voľné 
vstupy do Fitinn pre našich študentov?
Fitinn má v Bratislave 4 pobočky, v Petr-
žalke v budove Vienna Gate, v Starom 
Meste na Poštovej ulici, v Ružinove na 
Záhradníckej ulici a v nákupom centre 
Polus. Stačí ak sa študent preukáže isic 
preukazom našej fakulty a môže si u nás 
jeden krát zadarmo zacvičiť. Príďte sa 
k nám odreagovať a načerpať veľa nových 
síl na čítanie povinnej literatúry. Vstup 
zadarmo na isic preukaz môžete využiť 
do konca apríla 2015. 

Ďakujem za rozhovor. ▪

rozprávať o svojich problémoch. Pove-
dala som si, to je dobré, je tu podpora 
a dopyt od ľudí pre zmenu. Našťastie to 
neskôr potvrdil aj výsledok. 

Veľmi zaujímavý je trend, ktorý sledu-
jem – ľudia pracujúci v Bratislave záro-
veň zostávajú veľmi aktívni vo svojej 
domovskej obci. To je aj tvoj príklad, 
keďže pracuješ v Bratislave, ale posla-
necký mandát vykonávaš v Považ-
skej Bystrici. Ako sa ti darí zostať 
v kontakte s voličmi a ich aktuálnymi 
problémami?
Uvažovali sme s Jurajom Smatanom 
(poslanec druhé volebné obdobie, ktorý 
tiež pracuje v Bratislave aj Považskej 
Bystrici) či by som to zvládla a robila 
dobre. Pravdou je, že istým spôsobom 
je to hendikep, že nie ste každý deň 
v meste, ktoré zastupujete. No ja som 
sa rozhodla urobiť zo svojej nevýhody 
výhodu. To že nie som v Považskej 
Bystrici, nepracujem tam, ma oslobo-
dzuje pretože som viacej mimo rôznych 
tlakov miestnych rodinkárskych sietí. 
Považská Bystrica je ten typ mesta, 
kde je veľa ľudí na mesto priamo alebo 
nepriamo naviazaných. V tom je ich 
schopnosť kritizovať mesto obmedzená. 
Tým že tam nie som a takéto väzby 
nemám, som slobodnejšia. Je to oslo-
bodzujúce aj tým, že som sa rozhodla 
reprezentovať tých, ktorí nemajú 
dôveru v iných súčasných zástupcoch, 
ktorí sú v zastupiteľstve opakovane 
a nepriniesli veľké výsledky a pokrok. 
Konkrétne som sa rozhodla zastupovať 
mamičky s deťmi, ktorých potreby nie 
sú vôbec reprezentované – v zastu-
piteľstve je dokopy 5 žien a ročníkov 
skôr starších. Nakoniec ma cestovanie 
a pôsobenie medzi Bratislavou a Považ-
skou Bystricou ma naučilo využívať čas 
v Považskej Bystrici maximálne efek-
tívne. Myslím, že je správne nezabúdať 
na regióny, z ktorých pochádzame 
a prinášať tam myšlienky získané vo 
svete. Dôležité je nerezignovať a nechať 
politiku na ľudí, ktorí ju vykonávajú 
s iným ako s dobrým záujmom.

Ďakujeme za rozhovor a držíme palce 
v práci v samospráve. ▪
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V rámci predmetu Politika zdravotnej starostlivosti študenti tento rok dostali 
nevídanú úlohu. Namiesto štandardnej seminárnej práce mali za úlohu vypracovať 
policy paper pre ministra zdravotníctva, ktorý pomôže nášmu zdravotníctvu.

ZAVIESŤ TZV. NOMINÁLNE POISTNÉ 
ALEBO UPRAVIŤ MOŽNOSŤ PRIPOISTENIA

„Osobitnú skupinu tu predstavujú ľudia 
s nižším príjmom a nezamestnaní. 
Tejto skupine poistencov by štát posky-
toval dotácie…“ (Kubinová, Schmidtová)

„…napriek tomu, že celkový systém by 
mohol byť drahší, sú tu ohlasy od obča-
nov, ktorí by si zaplatili kvalitnejšiu 
zdravotnú starostlivosť, avšak v súčas-
ných neštátnych poisťovniach im chýba 
záruka a vidina spolupráce medzi 
lekármi a poisťovňami.“ (Jančíková, 
Tomašovičová)
„Ďalším krokom bude potreba defi -
novať a rozdeliť poistné platby na daň 
regulovanú štátom a na nominálnu 
časť, ktorá bude predstavovať paušálnu 
platbu.“ (Csúzová, Rožníková)

„Našim odporúčaním pre Slovenské 
zdravotníctvo je teda to, aby poisťovne 
využili možnosť odlíšenia sa výškou 
poistných platieb.“ (Vrzgulová, 
Štrassová)

ELEKTRONIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA, 
E-HEALTH, ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÁ 
KARTA, UŽÍVATEĽSKÝ PORTÁL

„Elektronický zdravotný systém ponúka 
občanom možnosť lepšieho a efektív-
nejšieho prístupu k zdravotnej starost-
livosti. Môže byť prínosom rovnako 
pre pacientov ako aj pre zdravotnícky 
personál.“ (Kováčiková)

„Ak chceme zabezpečiť poskytovanie 
správnej zdravotnej starostlivosti, je 
nutné, aby lekári mali možnosť praco-
vať so správnymi informáciami, ktoré 
sú dostupné v čo najkratšom čase. Čas 
a informácie sú v mnohých prípadoch 
určujúcimi faktormi v situáciách, 
kedy ide o záchranu ľudského života.“ 
(Cifrová, Čopák)

„Zavedenie elektronickej karty vedie 
k zvýšeniu kvality poskytovania zdra-
votných služieb a k znížení nákladov 
v podobe či už opakovaných vyšetrení, 
duplicitných laboratórnych testov 
alebo spotreby kancelárskych potrieb. 
Prínosom by bola lepšia informovanosť 
ošetrujúcich lekárov.“ (Miklósová, 
Škopová)

„…zavedenie internetového portálu 
pre pacientov zdravotných poisťovní, 
ktorý by poskytol komplexný prehľad 
o všetkých poskytovateľoch zdravot-
ného poistenia, poistných ponukách, 
podmienkach a podobne. Prostred-
níctvom internetového portálu by sa 
tiež mohli pacienti po návšteve danej 
ambulancie vyjadrovať o spokojnosti 
respektíve nespokojnosti so službami 
zdravotníctva a o ich prípadných 
skvalitneniach.“ (Sosňáková, 
Hurňanská)

Ako2reformovať 
ROMAN MUŽÍK, autor je doktorand Ústavu verejnej politiky

TÉMA

Hlavnou úlohou práce bolo pripraviť 
návrh jedného opatrenia, ktoré 
by sa (ne)malo implementovať do 
slovenského zdravotníctva. Paper 
musel byť výstižný, aby ministrovi 
zdravotníctva bolo ihneď po prečítaní 
jasné o aké opatrenie ide, kde a ako 
funguje, čo sú jeho silné a slabé stránky, 
či je politicky priechodné a čo by bolo 
treba spraviť, aby mohlo byť u nás 
implementované. Nesmel obsahovať 
vymyslené tvrdenia, frázy, ale citovanú 
argumentáciu na základe prípadových 
štúdií z iných krajín, dát či expertných 
vyjadrení. Vzhľadom na stručný rozsah 
práce bolo študentom odporúčané 
využiť prehľadnú tabuľku, opatrenie 
ohodnotiť na základe určitých indiká-
torov alebo pomocou swot analýzy, 
prípadne inou prehľadnou formou.

Odporúčania sa týkali rôznych 
aspektov zdravotnej politiky. Niektoré 
opatrenia iba upravovali súčasný 
systém, no medzi študentmi sa našli 
aj takí reformátori, ktorí lámali para-
digmy. Prevažovali opatrenia zamerané 
na fi nancovanie a elektronizáciu 
zdravotníctva. Značná časť opatrení 
bola zameraná aj na prevenciu či 
zvýšenie motivácie ľudí starať sa o svoje 
zdravie. Spoločným ukazovateľom pre 
takmer všetky opatrenia bolo zvýšenie 
kvality, efektívnosti a dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti so zameraním 
na spokojnosť klientov. Tie najzaují-
mavejšie odporúčania sme na základe 
spoločných ukazovateľov zhrnuli.
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by vydávalo Ministerstvo zdravotníctva 
SR a na základe tejto licencie začať 
pôsobiť na našom trhu. Zákazníkov 
by získavala prechodom poistencov 
z úž doterajších poisťovní na základe 
ponuky svojich služieb a aj ich kvality.“ 
(Kubík, Šmatlák) 

KONTROLA KVALITY LEKÁROV

„… zriadiť špecializovanú komisiu, 
ktorá bude kompetentná v hodnotení 
lekárov a bude adekvátne zvolená pre 
každú lekársku špecializáciu. Jej hlavný 
prínos bude v rozložení fi nancií na 
základe hodnotení. …kontrola by mala 
prebiehať prostredníctvom spotrebi-
teľov zdravotnej starostlivosti a to buď 
vyhodnotením dotazníka, ktorý by bol 
priamo umiestnený v čakárni, ale do 
úvahy prichádza aj sms forma, ktorú 
využívajú iné veľké fi rmy – T-com, Alza 
a podobne…“ (Vaškovičová, Štefi nová)

POVINNÉ PREVENTÍVNE PREHLIADKY 
U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA A PREHLIADKA 
KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

„…počas preventívnej prehliadky lekár 
diagnostikuje pacientovi niektorú 
z civilizačných chorôb v jej rannom 
štádiu, náklady na jej liečbu sú výrazne 
nižšie ako v prípade neskorej diagnos-
tiky…. Ak občan prehliadku neabsol-
vuje, je povinný uhradiť si prípadnú 
zdravotnú starostlivosť v plnej výške.“ 
(Vereščák, Rojtáš)

„Kolorektálny karcinóm ako forma 
rakovinového ochorenia je na Sloven-
sku značne podceňovaný … náklady 
spojené s liečbou tohto ochorenia môžu 
byť výrazne eliminované zavedením 
povinnej preventívnej prehliadky.“ 
(Bartošová, Hudecová)

TRANSPARENTNOSŤ PRI SPOLUPRÁCI 
ZDRAVOTNÍKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH 
FIRIEM

„… porovnanie hlásení lekárov 
a lekárnikov na jednej strane a fi riem 
na druhej strane odhalí nezrovnalosti… 

zdravotníctvo?
Informácie budú hlásené na jedinom 
internetovom portáli, čo k nim pacien-
tom umožní jednoduchý prístup… 
Zaviesť sankcie pre lekárov, lekárnikov 
a fi rmy, ktorí si nesplnia svoju zákonnú 
povinnosť nahlasovať príjmov od 
farmaceutických fi riem.“ (Dvořák, 
Sokolová)

LIEKY A LIEKOVÁ POLITIKA

„Pacient by si mohol nechať predpísať 
lieky cez internet a tiež objednať lieky 
v lekárni cez internet bez fyzickej 
návštevy. Využitie hlavne pacientmi, 
ktorí si opakovane predpisujú rovnaké 
lieky, chronickými pacienti, imobilnými 
pacienti a podobne.“ (Čajková)

„Zostaviť a zverejniť na internete 
databázu, laikom zrozumiteľný zoznam 
liekov, s možnosťou triedenia podľa 
diagnóz, ceny, úhrady zdravotnej pois-
ťovne, doplatku pacienta.“ (Čajková)

OMBUDSMAN 

„Postupné zavedenie ombudsmanov 
práv pacientov by pomohlo znížiť nedô-
veru občanov v zdravotnícky systém, 
znížiť počet neoprávnených sťažností 
adresovaných úradu a vyvinúť tlak na 
skvalitnenie poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti a teda znižovať prítomnú 
informačnú asymetriu.“ (Gurgoľová, 
Šuvadová)

ZRUŠIŤ POVINNOSŤ OČKOVANIA PROTI 
PNEUMOKOKOVÝM (POPP) OCHORENIAM

„Dôvodom na dobrovoľné očkovanie 
je nedostatočná štatistická analýza 
pneumokokových ochorení u detí na 
Slovensku, absencia nezávislého úradu 
pre skúmanie hlásení o nežiaducich 
účinkoch očkovania a fakt, že po piatich 
rokoch od popp na Slovensku má 
výskyt pneumokokových nálezov stúpa-
júci trend…“ (Markovičová, Velšicová) ▪

ŽIVOTOSPRÁVA A MOTIVÁCIA 
POISTENCOV

„…jedným z riešení (prevencie obezity) 
by bolo vhodné sa zamerať práve na 
skupinu detí v predškolskom a skorom 
školskom veku…“ (Kubica)

„Princíp spočíva v tom, že klienti sú 
odmeňovaní za taký druh správania, 
ktorý zlepšuje ich fyzické zdravie. 
Na druhej strane, pokiaľ spotrebiteľ 
nedodržiava praktiky na zlepšovanie 
svojho zdravotného stavu je sankcio-
vaný. …motivačný systém a aktívna 
starostlivosť o zdravie má priamy vplyv 
na znižovanie nákladov na zdravotnú 
starostlivosť.“ (Tamás, Fothyová)

„Zaviesť systém platby za zdravotné 
poistenie, ktorý by odzrkadľoval 
správanie sa jednotlivcov (na princípe 
takzvaného Vitality age ) – aby 
najnákladnejšie skupiny na liečbu mali 
zvýšené náklady na zdravotné poistenie, 
pri čom pre populáciu, ktorá venuje 
dostatočnú pozornosť svojmu zdraviu 
tak, aby ich náklady na zdravotné 
poistenie boli výrazne znížené.“ (Borko)

ROZŠÍRENIE KOMPETENCIÍ ZDRAVOT-
NÝCH SESTIER V PRIMÁRNEJ ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI

„ Nahrádzanie chýbajúcich lekárov 
zdravotnými sestrami s rozšírenými 
kompetenciami sa pozitívne odzrkad-
ľuje vo výsledkoch v oblasti zdravia 
pacienta, jeho spokojnosti so starost-
livosťou a ekonomickej efektivite 
modelu.“ (Magyarová)

POSILNENIE KONKURENCIE MEDZI ZDRA-
VOTNÝMI POISŤOVŇAMI

„V rámci zvyšovania konkurencie by 
bolo vhodné odstrániť dominantné 
postavenie VšZP postupným nasta-
vovaním systému tak, aby ani jedna 
poisťovňa na trhu nemala dominantné 
postavenie voči ostatným poisťovniam.“ 
(Bruch)

„Navrhovali by sme aby si zdravotná 
poisťovňa mohla kúpiť licenciu, ktorú 
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V polovici januára 2015 som sa zúčastnil 6-dňovej pracovnej cesty na 
Island a koncom toho istého mesiaca som absolvoval veľmi podobnú cestu 
do Nórska. Spájajúcim prvkom týchto dvoch ciest je skutočnosť, že boli 
realizované v rámci Výzvy eea/ehp-sk06-i-02: „Prípravné návštevy 
a stretnutia“, ktorá sa týkala Štipendijného programu ehp Slovensko. 
Tento štipendijný program na Slovensku administruje a koordinuje 
saia, n.2o. a v rámci týchto ciest som reprezentoval Fakultu sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Ich cieľom 
bola príprava projektovej žiadosti pre účely Výzvy eea/ehp-sk06-iv-v-02: 

„Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami“.

Naši učitelia na cestách: 
Island a Nórsko

DANIEL KLIMOVSKÝ, autor je výskumný pracovník Ústavu verejnej politiky

REPORTÁŽ
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Exotický Island
Prvá cesta ma zaviedla do mesta 
Akureyri, ktoré je našincovi prakticky 
neznáme. Je to štvrté najväčšie mesto 
Islandu (s populáciou mierne prekra-
čujúcou hranicu 17 000 obyvateľov) 
a zároveň je to centrum severnej časti 
ostrova. Miestna univerzita, Háskólinn 
á Akureyri, síce patrí svojou veľkosťou 
medzi malé univerzity, no v islandských 
podmienkach má svoju stabilnú pozíciu. 
Na jej pôde ma privítal prof. Grétar 
Thór Eythórsson, ktorý bude v prípade 
schválenia projektu zároveň lokálnym 
koordinátorom v Akureyri. Univerzita 
disponuje modernými priestormi 
a samotné mesto je lokalizované na 
pobreží Atlantického oceánu, no 
zároveň neďaleko jazera Mývatn, ktoré 
patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta 
na Islande. Už samotná cesta na Island 
znie exoticky a presun do Akureyri 
v zimných mesiacoch vyžadoval využitie 
miestnej leteckej dopravy, pretože kvôli 
množstvu snehu autobusy nepremávali. 
Mesto očarí návštevníka svojou 
usporiadanosťou a typickou severskou 
čistotou. Je to miesto, kde bol napísaný 
román Nonni a Manni a určite si 
mnohí z nás spomenú i na rovnomenný 
televízny seriál, ktorý bol vysielaný 
aj na Slovensku. Keďže ide o príbeh 
postavený na skutočných udalostiach, 
návštevníka neprekvapí, že v meste 
sa nachádza rodný dom Nonniho 
a Manniho, ktorému dominuje socha 
staršieho brata zodpovedného za to, že 
tento príbeh dostal románovú podobu. 
V zimných mesiacoch patrí Akureyri 
medzi ideálne miesta, odkiaľ je možné 
pozorovať meteorologický úkaz známy 
ako polárna žiara. Žiaľ, počas môjho 
pobytu v meste som namiesto jasnej 
oblohy zažil tri snehové búrky, a tak si 
musím na polárnu žiaru ešte počkať.

Pri návrate z Akureyri som sa zastavil 
na deň v Reykjavíku. Okrem prehliadky 
hlavného mesta tohto ostrovného štátu 
som mal v programe tiež stretnutie 
s Evou Marín Hlynsdóttir, ktorá pôsobí 
na najväčšej islandskej univerzite, 
Háskóli Íslands. Táto je druhou pláno-
vanou partnerskou univerzitou a Eva 
bude v prípade schválenia projektu 
lokálnou koordinátorkou v Reykjavíku. 
Samotné mesto ma prekvapilo svojou 
veľkosťou (islandská populácia sa 
pohybuje približne na hranici 300 000 
obyvateľov, no v hlavnom meste je 

koncentrovaných približne 40 percent 
obyvateľstva). Dominuje mu mohutná 
katedrála, ktorá je viditeľná z veľkej 
vzdialenosti a v nočných hodinách jej 
monumentálnosť vyzdvihuje osvetlenie, 
vďaka ktorému je lákadlom pre turistov. 
Práve téma turizmu a jeho rastúceho 
významu ma zaujala v diskusiách 
s kolegami asi najviac. Kým ešte pred 
približne dvoma dekádami dosahovala 
ročná návštevnosť ostrova hodnotu 
približne 150 000 osôb, v súčasnosti 
trojnásobne prevyšuje celkovú 
ostrovnú populáciu. Táto skutočnosť 
na jednej strane podporuje miestnu 
ekonomiku a pomáha krajine dostať sa 
z hospodárskej krízy, no zároveň spôso-
buje dynamický rast cien ako veľké 
počty turistov v uliciach Reyjkavíku. 
Na dokreslenie celkovej situácie možno 
uviesť ešte niečo, čo som si všimol pri 
odlete z Reykjavíku – z tohto relatívne 
malého mesta sa lieta každodenne 
priamo do piatich amerických miest 
(vrátane New Yorku a Washingtonu), 
na tri londýnske letiská (vrátane 
letiska Heathrow), ako aj do miest ako 
Amsterdam, Paríž, Štokholm, Oslo, 
Manchester, Ženeva, Frankfurt n. M., 
Glasgow, Mníchov či Kodaň.

Bohaté Nórsko
V závere januára 2015 som cestoval do 
Osla, kde bude v prípade schválenia 
projektu partnerskou univerzitou 
Universitetet i Oslo. Pozíciu miestnych 
koordinátorov by pri tom mali plniť až 
traja akademici, prof. em. Lawrence 
E. Rose, prof. em. Harald Baldersheim 
a prof. Jan Erling Klausen. V rámci 
pobytu v Osle som v spolupráci 
s uvedenými kolegami dopracoval 
návrh projektovej žiadosti, ktorá 
bola pripravená počas mojej cesty 
na Islande. Spomínaný návrh bol 
vyšpecifi kovaný, došlo ku konkretizácii 
projektových výstupov a fi nalizovaný 
bol aj projektový rozpočet.

V Osle sa mi potvrdilo to, čo som 
vedel už skôr – Nórsko patrí medzi 
najdrahšie krajiny nielen v európskom, 
ale aj v celosvetovom meradle. Na to 
musí byť pripravený každý, kto do tejto 
krajiny cestuje: Na druhej strane platí, 
že kvalita života i úroveň služieb vysoko 
prevyšujú priemer eú. Samotné mesto 
je dynamické, a určite v ňom zaujme 
kombinácia moderných a tradičných 
architektonických prvkov. Podobne 
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ako na Islande, angličtina stačí na 
to, aby sa návštevník bez problémov 
dohovoril kdekoľvek a terminály na 
platby kartou sú aj v tých najmenších 
stánkoch, takže nie je potrebné meniť si 
hotovosť. Pre mňa osobne bola jedným 
z najväčších zážitkov návšteva reštaurá-
cie, ktorá v uvedenom období ponúkala 
iba jedinú špecialitu, Lofotskrei. Je 
to vlastne oceánska treska lovená 
v zimných mesiacoch v okolí nórskeho 
súostrovia Lofoty. Pripravená bola 
tradične, teda jednoducho – mäso 
tresky bolo iba uvarené, podávalo sa 
s varenými zemiakmi, na ktoré sa lialo 
roztopené maslo s petržlenovou vňaťou, 
a ako dochucovadlo sa používala 
treščia pečeň vymiešaná s cibuľou 
v treščom oleji. Bolo to veľmi chutné 
a zo všetkou vážnosťou môžem povedať, 
že ak budem mať možnosť dať si tento 
pokrm opäť, tak to určite využijem. 
Pozitívny pocit po tejto ceste nemohol 
pokaziť ani štrajk bezpečnostnej služby 
na letisku v Düsseldorfe (kvôli čomu 
som zmeškal prípojný let z Viedne do 
Košíc v dôsledku čoho sa moja cesta 
sa nedobrovoľne predĺžila o nocľah vo 
Viedni), ani 5-dňové meškanie batožiny, 
pri ktorom som si overil význam cestov-
ného poistenia.

Čo cesta priniesla FSEV UK?
Projektová žiadosť, kvôli ktorej sa 
uskutočnili tieto cesty, je v súčasnosti 
pripravená na podanie. V prípade jej 
schválenia budú mať študenti i pedagó-
govia našej fakulty možnosť zúčastniť 
sa mobilít medzi partnerskými univer-
zitami. Zároveň na pôde našej fakulty 
privítame študentov i pedagógov 
z ostatných partnerských univerzít. 
Samozrejme, projekt obsahuje okrem 
vzdelávacích aktivít aj výskumné akti-
vity, ktoré budú realizované vo všetkých 
zastúpených krajinách a vďaka tomu 
budú mať ich výsledky medzinárodný 
komparatívny charakter. ▪
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Na Erasmus v každom stupni štúdia? Prečo nie? Nové 
programové obdobie, 20142–22020 so sebou prinieslo 
zlúčenie niekoľkých programov pod jeden s názvom 
Erasmus Plus, ktorý zastrešuje výmeny v oblasti 
vzdelávania, tréningov, mládeže a športu. Zároveň 
pre nás, študentov/študentky, priniesol veľmi výraznú 
zmenu, a to možnosť absolvovať Erasmus v každom 
stupni svojho štúdia. Ako to vyzerá v praxi sa vám 
teraz pokúsim podať na veľmi praktickom príklade 
svojich Erasmov. Lebo, prečo sa uspokojiť s jedným, 
keď môžeš mať napríklad aj dva.

Erasmus a PhD, ide to dokopy?
Zimný semester 2014/15 som absolvo-
vala na Univerzite v Lisabone. Cieľom 
môjho pobytu bol v prvom rade 
výskum. Znie to jednoducho, ale nie 
je. Bilaterálne zmluvy pre Erasmus 
existujú v rámci bakalárskych a magis-
terských študijných programov, pri 
doktorandskom štúdiu je potrebné 
mať konzultanta (tútora), ktorý bude 
akýmsi grantom výskumu. Pred 
novým programovým obdobím väčšina 
študentov využila Erasmus v rámci 
prvých dvoch stupňov štúdia, ako 
som to urobila aj ja. Zároveň, pre 
doktorandský stupeň štúdia existujú 
programy, ktoré poskytujú doktoran-
dom fi nančne atraktívnejšie štipendiá. 
To ale neznamená, že študent v dokto-
randskom stupni nemôže vycestovať 
práve cez Erasmus, ak je to v rámci 
magisterských zmlúv. Tak môže 
absolvovať aj predmety na konkrétnej 
univerzite, ktorých výber vďaka kredit-
nému systému nie je veľmi obmedzený. 
Ak sa včas a rýchlo zorientujete, môžete 

si navoliť predmety aj v rámci iných 
fakúlt. To som urobila aj ja, študujúc 
na Facultade de Letras (Humanitke, 
s ktorou máme zmluvu), som chodila 
na kurz Transformačný vývoj miest 
a regiónov na Inštitúte geografi e 
a územného plánovania. Okrem toho 
som mala výskumný seminár, kurz 
jazyka, a zvyšnú, najpodstatnejšiu časť 
svojho času som pochopiteľne venovala 
výskumu.

S kým pracovať?
Ďalším dôležitým bodom programu 
je výber konzultanta na zahraničnej 
inštitúcii, s ktorým budete na výskume 
spolupracovať. Bude pre vás kľúčovým 
článkom, keďže vám otvorí dvere do 
oblasti, v ktorej robíte výskum, pozná 
domáce prostredie a nasmeruje vás na 
ďalších ľudí, ktorí vám dajú odpovede 
na vaše otázky. Na záver, ak všetko 
dobre pôjde, dá vám potvrdenie 
o splnení vášho výskumného plánu, 
čo je nezanedbateľná časť výstupov 
z pobytu v zahraničí. Ako na neho 

získať kontakt, alebo, ako vôbec takého 
človeka nájsť? Nie je nič lepšie, ak vás 
má kto odporučiť. Napríklad školiteľ či 
školiteľka, alebo niekto z vyučujúcich, 
s ktorými pracujete a majú kontakty 
na danej inštitúcii. Samotné zmluvy 
medzi inštitúciami znamenajú, už 
nejaký kontakt je vytvorený. Ak predsa-
len nie, alebo sa neviete dostať k osobe, 
s ktorou by ste mohli spolupracovať, 
nehádžte fl intu do žita. Viete predsa, 
prečo tam idete, čo tam chcete robiť, 
a podľa toho si nájdite s kým. Všetko 
je online. Pozrite si preto profi ly 
výskumných pracovníkov vo vašom 
odbore a oslovte ich. Samozrejme, 
nezabudnite mať pripravený svoj 
výskumný plán a tiež nezúfajte, keď sa 
vám hneď neozvú. Odborníci v odbore 
majú veľa práce, a nečakajú iba na váš 
mail. Mne sa podarilo pracovať hneď 
s niekoľkými. Mala som konzultanta 
z oblasti humánnej geografi e a ktorý 
ma odporučil na odborníkov z oblasti 
komunitného rozvoja z Inštitútu 
sociálnych technológií. Spojenie 

Be Erasmus alebo
keď jeden nestačí

VERONIKA STŘELCOVÁ, autorka je doktorandka Ústavu verejnej politiky

Portugalsko



18

Ten krát po prvé
Áno, v Portugalsku som už bola, ale 
keď sa ma môj spolužiak z Holandska 
na kurze z Portugalčiny pýtal, že v čom 
vidím rozdiel, tak sa mi to až zdalo 
neporovnateľné. Na svoj prvý Erasmus 
som sa dostala pomerne skoro, už 
v druhom ročníku štúdia. Mala som 
okolo 20 a keďže sme spolu so spolu-
žiačkami boli jedni z najmladších, mali 
sme isté privilégiá, ale aj povinnosti. 
Napríklad neodísť z párty skôr ako 
starší kolegovia, vedieť, čo sa kedy kde 
deje, a samozrejme, nesmieť nikde 
chýbať. Prinieslo to kopu kontaktov, 
značný progres v jazyku, teda, para-
doxne, v angličtine, cestovanie po 
krajine, samostatnosť, zodpovednosť, 
zmysel pre plánovanie; objavenie, že 
študenti študujú v knižniciach, čo u nás 
doma stále nie je zvykom; poznanie, že 
čím viac sa stretávajú, hoci aj v školskej 
kaviarni, napriek tomu, že v daný deň 
často krát ani nemajú predmety, tým 
viac priestoru vzniká aj na akademické 
debaty; a napokon poznanie, že tradície 
na akademickej pôde sú krásna vec 
a držia študentov pokope, vytvárajú 
nádhernú atmosféru a sú tak isto dôle-
žité, ako študijná časť, pričom ani jedno 
netreba podceniť. Treba podotknúť, 
že Coimbra, kde som strávila zimný 
semester 2006/2007, je aj na portu-
galské pomery legendárnym študent-
ským mestom. Je to miesto, ktoré je 
určite lepšie raz zažiť, ako o ňom sto 
krát počuť. Zároveň platí, jeden krát 
a dosť. Z vyššie uvedeného mi už pri 
mojom Erasme o 8 rokov neskôr nič 
nehovorilo.

Erasmus without regrets 
Neviem, ktorý z mojich zážitkov bol 
lepší. Oba prebehli v rozličnom čase 
za rôznych okolností, každý splnil môj 
cieľa a obohatil ma tak po osobnej, 
ako po profesijnej stránke. Čo však 
môžem jednoznačne potvrdiť je, že 
Erasmus by mal absolvovať každý 
študent a nezáleží na tom, v ktorom 
období štúdia. V niektorých krajinách 
je to v niektorých odboroch dokonca 
povinné. A hoci sa hovorí, že menej 
je niekedy viac, keď viete, prečo tam 
idete a čo tam chcete robiť, nemali by 
ste váhať. Jedna z troch lisabonských 
Erasmáckych organizácií má vo svojom 
slogane Erasmus without regrets. 
To podľa mňa platí rovnako pre všet-
kých. Faktom ale je, že v druhom 
ročníku bakalára to beriete do slova, 
pričom v treťom stupni štúdia skôr 
váhate, či je to pre Vás, ako to poznačí 
Váš akademický a profesijný život a ako 
odchod na takmer pol roka zlúčiť so 
všetkými Vašimi aktivitami. Ale ak to 
dokážete, a vyberiete si dobre, nie je čo 
ľutovať. ▪

REPORTÁŽ

pohľadov rôznych vedných disciplín mi 
pomohlo ku komplexnému náhľadu na 
problematiku v mojej téme.

Jazyk je kľúč
Portugalsko som si vybrala zámerne 
pre moju prípadovú štúdiu. V Lisabone 
som skúmala komunitný rozvoj na 
lokálnej úrovni v mestskom prostredí. 
Keďže výskum sa týkal komunitnej 
práce v susedstvách, potrebovala som 
ovládať jazyk na komunikačnej úrovni. 
To sa mi podarilo do dvoch mesiacov, 
a to vďaka voľbe intenzívneho kurzu 
jazyka ešte pred začiatkom semestra, 
výberu portugalčiny v rámci voliteľných 
predmetov na mojej fakulte, a tiež 
nájdením si privátu s portugalsky 
hovoriacimi ľuďmi. Kým na mojom 
prvom Erasme som väčšinu času 
trávila v spoločnosti zahraničných 
študentov, intenzívne som sa zapájala 
do aktivít pre Erasmákov a volila 
hlavne predmety v angličtine, tento 
krát sa môj okruh kontaktov zúžil na 
spolubývajúcich, kolegov doktorandov, 
akademických poradcov, cieľovú komu-
nitu, respondentov a predstaviteľov 
tretieho sektora. Mnohí po anglicky 
nevedeli, alebo vedeli slabšie ako ja po 
portugalsky. Zároveň jazyk bol kľúčom 
pre moje zúčastnené pozorovania, 
ktoré som v cieľovej komunite robila 
aj pre rozhovory s aktívnymi predsta-
viteľmi miestnej komunity. Lokálna 
samospráva i tretí sektor na angličtinu 
nerefl ektoval pozitívne. Toto som už ale 
vedela pri príprave svojho výskumného 
zámeru zo svojich predchádzajúcich 
skúseností s pobytom v tejto krajine.
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Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania je pôžičkový fond, ktorý od 1. januára 2013 nahradil 
Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov. Fond 
je nástrojom sociálnej politiky štátu orientovanej na študentov a pedagógov. 
Jeho hlavnou úlohou je poskytovať pôžičky študentom vysokých škôl, pedagogickým 
zamestnancom, odborným zamestnancom a študentom – doktorandom študujúcim 
v dennej forme štúdia.

ĽUBICA ŠIMKOVÁ, autorka je doktorandka Ústavu ekonómie

Najvyšším orgánom fondu je rada 
fondu, ktorá riadi činnosť fondu. Má 
5 členov, z ktorých 3 vymenúva a odvo-
láva minister školstva, vedy, výskumu 
a športu sr. Zvyšných dvoch členov 
vymenúva a odvoláva Študentská rada 
vysokých škôl sr, o ktorej sme písali 
už v jednom z predchádzajúcich čísel.
Ak by ste chceli ako študent požiadať 
o pôžičku musíte počkať do začiatku 
akademického roka 2015/2016. 
Žiadosti o pôžičky sa podávajú do 
31. októbra pre príslušný akademický 
rok. Žiadosť o pôžičku môže podať 
len študent, ktorý už je zapísaný do 
nasledujúceho akademického roka.

O pôžičku môžu požiadať
študent 1. stupňa vysokoškolského 
štúdia v dennej alebo externej 
forme na vysokej škole v Slovenskej 
republike alebo na zahraničnej 
vysokej škole (Bc. študijný program)

Výška pôžičky sa pohybuje od 500 € 
(to je minimálna suma) až po 5 000 €. 
Pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia 
je maximálna výška pôžičky 2 500 € 
a pre študentov 3. stupňa štúdia je to 
5 000 €. Keďže najbližšie bude podá-
vanie žiadostí otvorené až začiatkom 
budúceho akademického roka, výška 
úrokovej sadzby zatiaľ nie je uvedená. 
Úroková sadzba pre pôžičky poskyt-
nuté v akademickom roku 2014/2015 
bola stanovená na 3,192% p.2a. Po podaní 
žiadosti sú všetky žiadosti posudzované. 
Bohužiaľ, nie je možné vyhovieť všet-
kým žiadostiam, nakoľko sú fi nančné 
možnosti fondu obmedzené (v tomto 
akademickom roku fond disponoval 
zdrojmi vo výške 4 600 000 €). 
Poradie úspešných žiadateľov sa 
určuje podľa stanovených kritérií.

Viac informácií o Fonde na podporu 
vzdelávania nájdete na www.fnpv.sk.

študent 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia v dennej alebo externej forme 
štúdia na vysokej škole v Slovenskej 
republike alebo na zahraničnej vysokej 
škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). 
Štúdium na zahraničnej vysokej 
škole musí byť podľa rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu sr svojím rozsahom a úrov-
ňou postavené na úroveň štúdia na 
vysokej škole v Slovenskej republike.

študent 3. stupňa vysokoškolského 
štúdia v dennej alebo externej forme 
na vysokej škole v Slovenskej republike 
alebo na zahraničnej vysokej škole 
(doktorandský študijný program), 
pričom v tejto kategórii nie je možné 
kombinovať pôžičky podľa § 10 
(pôžičky pre študentov) a podľa § 14 
(pôžičky pre pedagógov) zákona 
o Fonde na podporu vzdelávania.

ZO ŠTUDENTSKÝCH SAMOSPRÁV
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Film: Leviathan

ODPORÚČA ĽUBICA ŠIMKOVÁ 

Film bol ocenený viacerými cenami 
na medzinárodných fi lmových festi-
valoch. Získal cenu Best Film Award 
na London Film Festival a Best Inter-
national Film na medzinárodnom 
fi lmovom festivale v Mníchove. Je to 
veľmi zaujímavá snímka zobrazujúca 
bezmocnosť jednotlivca voči všemoc-
ným chápadlám úradného aparátu.
Názov fi lmu je zvolený výstižne. 
Leviathan bola biblická morská 
príšera, niekedy je označovaná aj 
ako veľryba, preto sa nemôžeme 
čudovať tomu, že obrovská kostra 
na pobreží sa vyskytuje v priebehu 
celého fi lmu niekoľkokrát a je 
i v hlavnom plagáte fi lmu. Dielo 
Thomasa Hobbesa sa zaoberá 
štruktúrou spoločnosti a vládou.
Dej fi lmu sa odohráva v Rusku 
v malom meste niekde na pobeží 
Barentského mora. Zobrazuje 
príbeh jednotlivca a jeho rodiny 
a ich boj za spravodlivosť, ktorej sa 
napriek všetkej snahe nedočkajú. 
Kolia žije so svojou druhou ženou 
Lilyou a synom z prvého manželstva 
v dome neďaleko mesta. Živí sa 
opravovaním áut. Starosta, Vadim 
Shelevyat, chce získať jeho celý maje-
tok a vyhnať Koliu aj s celou rodinou. 
Ten sa však bráni a aj keď vie, že 
Vadim na to nemá nárok, postupne 
ho porážajú mafi ánske praktiky 
súpera. Právnik, Koliov brat, sa snaží 
bojovať právnymi predpismi a na 
základe faktov, no niekoľko krát na 
to doplatí, keď si ho podajú Vadimovi 
chlapi. Záver fi lmu je tragický. Lilya 
spácha samovraždu – utopí sa v mori, 
Koliu obvinia z vraždy, ktorú nespá-
chal, dostane 15 rokov väzenia a syna 
sa ujmú kamaráti Lilye a Koliu.
Vo fi lme sa spája príbeh boja jednot-
livca so systémom, láska, nevera, 
mafi ánske praktiky. Zo začiatku 
je príbeh príliš zdĺhavý, celkovo 
je fi lm pomerne dlhý (140 min.) 

s dlhými zábermi na krajinu. 
Vykresľuje prostredie také, aké 
je. Príroda je krásna, hoci drsná, 
mesto zanedbané, polorozpadnuté, 
no kancelária starostu moderná 
a vlastní najnovšie autá. Všetko vo 
fi lme bolo vyberané so zámerom 
vykresliť krutú realitu, i keď možno 
trochu prikreslenú, aby divák vnímal 
a zachytil všetko, o čo autorom šlo. 
Okrem starostu Vadima, ktorý 
vďaka peniazom a všetkým špinavým 
praktikám zničil Koliu i celú jeho 
rodinu, je tu zaujímavý pohľad na 
jeho prepojenie s cirkvou. Cirkev 
autori vykresľujú ako mincu, ktorá 
má dve strany. V závere je veľavravná 
scéna, kde kňaz veriacim vysvetľuje 
dôležitosť pravdy, čo je v tomto 
prípade vzhľadom na celý príbeh 
ukážkou pokrytectva a falošnosti. 
Vo fi lme je možné nájsť veľa symbo-
lických scén a mnohé z nich človek 
pochopí sám v danom okamihu. 
Mnohí označili Leviathan za fi lmovú 
udalosť tohto roka. Rozhodne stojí 
za pozretie, pretože každý divák 
si v ňom nájde niečo svoje. ▪

Stefan Kornelius: Angela Merkel 
ofi ciálna autobiografi a

ODPORÚČA MATÚŠ SLOBODA

Nemecká kancelárka Angela Merkel 
je politička, o ktorej sa prirodzene 
vzhľadom na jej politické postavenie 
a silu Nemecka veľmi často hovorí 
a píše. Zároveň však, táto podľa 
Forbes najmocnejšia žena na svete, 
patrí medzi najmenej pochopených 
politikov na svete. Skvelá autobio-
grafi a napísaná Stefanom Korne-
liusom opisuje dôležité momenty 
od Angelinho detstva a dospievania 
vo Východnom Nemecku, študent-
ských rokov, jej lásky k ruskému 
jazyku a kultúre, zamilovaním sa do 
slnečnej Kalifornie v usa, zložitým 
rozhodovaním sa medzi vedou a poli-
tikou, prvých vážnejších kontaktov 
so svetom nemeckej a neskôr aj 

svetovej politickej scény. Prečítanie 
tejto knihy je základným predpo-
kladom na pochopenie osobnosti 
a princípov rozhodovania Angely 
Merkel založeného na diskusiách, 
ústupkoch a vyjednávaní. ▪

Florian Illies: 1913 Léto jednoho 
století

ODPORÚČA ROMAN MUŽÍK

Kniha je veľmi zaujímavou kolážou 
udalostí, ktoré sa odohrali počas 
roku 1913. Autor s ľahkosťou 
popisuje fakty, príbehy a súvislosti, 
ktoré sa v tento rok udiali. Kniha je 
rozdelená do 12 mesiacov. V časovom 
slede v nej autor prepája súvislosti 
zo života spisovateľov, maliarov, 
hudobníkov, politikov či pre nás na 
prvý pohľad neznámych ľudí, ktorí 
ovplyvnili chod spoločnosti počas 
nasledujúceho storočia. Koho 
zaujíma ako vznikali diela Kafku, 
Duchampa, Kirchnera či Brechta, 
čo ovplyvnilo myšlienkové pochody 
Freuda či Junga, alebo ako trávil 
rok 1913 Hitler a Stalin, po prečítaní 
tejto knihy sa to dozvie. Táto kniha 
je ideálny spôsob ako nenásilne 
spoznávať dejiny ľudstva. ▪
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Metodologické okienko:
Čo je prípadová štúdia

Z PEDAGOGICKÉHO POHĽADU sú pš 
inovatívnym nástrojom vo výučbe, 
ktorý sa v čoraz väčšej miere využíva 
v rôznych vedných disciplínach, ktoré 
si vyžadujú rozvoj zručností a aplikáciu 
nadobudnutých vedomostí. Svoj pôvod 
majú v lekárskej a právnej vednej 
disciplíne na Harvardskej Univerzite 
v usa a postupne sa využívanie pš 
rozšírilo do všetkých spoločensko-

-vedných disciplín a viacerých 
krajín. pš sú príbehy, pomocou 
ktorých študenti majú možnosť zažiť 
cez optiku reálnych účastníkov pš 
problémy a dilemy, ktorým neskôr 
môžu čeliť vo svojom profesionálnom 
živote. pš tak približujú konkrétne 
situácie, tak ako ich zažili hlavní aktéri 
z pš a ich cieľom je zachytiť ťažké 
rozhodovanie, zodpovednosti alebo 
úlohy, ktoré vyplývajú z danej funkcie 
alebo inštitúcie. Študenti tak môžu 
v chránenom prostredí pod dohľadom 
vyučujúceho vstúpiť do kože iného 
účastníka a snažiť sa vyriešiť dilemu, 
zvážiť pre a proti každého rozhodnutia 
a diskutovať so svojimi kolegami o ich 
vplyve. Namiesto pasívneho prijímania 
informácií od vyučujúceho v podobe 
prednášky je študent nútený aktívne 
objavovať problém, konštruovať 
možné spôsoby riešenia, vysvetľovať, 
hodnotiť, syntetizovať a aplikovať 

konkrétne riešenie na konkrétnu 
situáciu. Vedomosti, ktoré študenti 
získali štúdiom literatúry aktívne 
aplikujú v zručnostiach, ako sú kritické 
myslenie, aktívne počúvanie, presvied-
čanie, argumentovanie, prezentovanie, 
písanie. Na Ústave verejnej politiky 
sme preto zaradili do vyučovacieho 
procesu prácu s prípadovými štúdiami 
a sú aj súčasťou štátnej skúšky.

Z VÝSKUMNÉHO POHĽADU sa pš využíva 
predovšetkým v empirickom kvalita-
tívnom výskume, keď sa snažíme hlbšie 
pochopiť komplexnú problematiku. 
Yin (2003), ktorý rehabilitoval tento 
metodologický postup, defi noval pš 
ako „stratégiu pre skúmanie dopredu 
určeného špecifi ckého a unikátneho 
javu/fenoménu v rámci jeho kontextu, 
a to zvlášť keď nie sú hranice medzi 
kontextom a javom [zdôraznené 
autorkami] zjavné“ (s. 13). Ako autor 
pokračuje, práve kontext, v ktorom sa 
skúmaný fenomén vyskytuje, pomáha 
hlbšie porozumieť objektu výskumu. 
Pritom skúmaným fenoménom môže 
byť samotný jedinec, skupina, organizá-
cia, inštitúcia, udalosť, program, proces, 
vzťah a iné. Keďže je ťažké tieto dve 
súčasti (kontext a fenomén) od seba 
odlíšiť, pš využíva rôznorodé zdroje 
dát a zahŕňa síce menšie množstvo 

DOC. MGR. KATARÍNA STAROŇOVÁ, PHD., autorka je pedagogická a výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky
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V prvom rade je dôležité rozlíšiť medzi dvomi významami tohto pojmu: 
prípadová štúdia ako nástroj, ktorý sa využíva v kvalitatívnom výskume 
a nástroj, ktorý sa využíva v pedagogickom procese. Oba významy toho istého 
pojmu (v ang. case study) sú odlišné a nemajú navzájom nič spoločné, ide teda 
o homonymá. Hoci sa tento článok zaoberá len prvým významom, pre hlbšie 
pochopenie približujeme i druhý význam pojmu pš – a to z pedagogického 
hľadiska. Toto rozlíšenie je dôležité kvôli opakovaným nedorozumeniam, ku 
ktorým dochádza tak v praxi ako i v pedagogickom procese.
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jednotlivých jednotiek analýzy, avšak 
viac premenných. pš využíva viaceré 
zdroje dát, tak kvantitatívneho ako 
i kvalitatívneho charakteru. Yin ďalej 
zdôrazňuje, že v súčasných spolo-
čenských vedách sú pš mimoriadne 
frekventované. A je tomu tak i na 
Ústave verejnej politiky, kde väčšina 
diplomových prác využíva empirické 
skúmanie pomocou prípadovej štúdie.

Mýty o prípadovej štúdii
Hoci metóda pš je štandardnou 
výskumnou metódou, v našich konči-
nách sme sa stretli s rôznymi mnoho-
krát neopodstatnenými obavami či 
mýtami o tom ako funguje či nefunguje 
prípadová štúdia. Najčastejšou kritikou, 
predovšetkým z radov „tvrdých vied“ je, 
že na základe jednej prípadovej štúdie 
nie je možné zovšeobecniť závery a preto 
prípadová štúdia neprispieva k vedec-
kému poznaniu a rozvoju. Ide však 
o mýtus. Yin (2003, s. 32) upozorňuje, 
že okrem štatistického zovšeobecnenia 
existuje aj tzv. analytické zovšeobec-
nenie. Podobne ako v klinických 
podmienkach pri experimente, tak 
aj v pš sa zovšeobecnenie vytvorí na 
základe logiky argumentov, pri ktorej 
sa využíva existujúca teória ako model 
(s.32�–�33). Výber pš uplatňuje iné 
kritériá a výskumníci sa nemajú snažiť 
vybrať „reprezentatívnu“ pš, resp. 
viacero pš. Totiž aj väčšie množstvo 
pš neuspokojí požiadavku formálnej 
štatistiky, ktorá má jasne stanovený 
spôsob výberu reprezentatívnej 
vzorky. Navyše, Thomas Kuhn (1987) 
upozorňuje, že zovšeobecnenie je 
len jeden z viacerých spôsobov ako 
rozširovať bázu vedeckého poznania.

Ako sme už spomenuli vyššie, metóda 
pš generuje poznanie, ktoré je závislé 
od kontextu. Predmetom štúdia spolo-
čenských vied je človek a ním vytvorené 
vzťahy, inštitúcie, režimy, atď., čiže 
všetky javy, ktoré nie je možné sledovať 
mimo kontextu. Hans Eysenck (1976), 
ktorý pôvodne neprikladal metóde pš 
dôležitý význam, si nakoniec uvedomil, 
že „niekedy potrebujeme mať oči otvo-
rené a dôkladne preštudovať individu-
álny prípad – nie kvôli tomu, že by sme 
chceli ním niečo dokázať, ale kvôli tomu, 
že sa pomocou neho niečo naučíme!“ 
(s. 9). V spoločenských vedách sa 
dôkazy hľadajú ťažko, avšak učenie sa 
a hĺbkové poznanie je možné vždy.

Výber prípadu (skupiny prípadov)
Jednou z ústredných otázok pri 
príprave výskumného plánu prípadovej 
štúdie je jej výber. Tu musíme zodpo-
vedať hneď niekoľko otázok. Prvou je 
koľko prípadov analyzovať. Druhou, 
ako tieto prípady vybrať, t.j. aký typ 
vzorkovania uplatniť. Hoci existuje 
možnosť i tzv. štatistického výberu 
v zmysle náhodného vzorkovania 
v rámci štatistickej reprezentatívnosti 
(Fearon a Laitin 2008), podstatne 
preferovanejší je strategický účelový 
výber. Náhodné vzorkovanie si vyža-
duje štatistickú vzorku, z ktorej je pš 
náhodne vybratá. Formálne štatistické 
metódy sa však nevyužívajú v takej 
miere, predovšetkým kvôli komplexite 
študovaných javov. Navyše, nie je 
potrebné mať reprezentatívnu pš 
kvôli zovšeobecneniu (pozri vyššie).

Väčšina výskumníkov (Gerring 2008, 
Yin 2003, Ragin 1992) preferuje 
strategický účelový výber, pri ktorom 
najskôr riešime či vybrať jednu 
alebo niekoľko (málo) prípadov. Yin 
(2003) zaviedol vlastnú kategorizáciu 
prípadových štúdií podľa množstva 
analyzovaných prípadov a jednotky 
analýzy a vytvoril tak štyri možné 
kategórie: jednoprípadová holistická 
s jednou jednotkou analýzy (typ 1), 
jednoprípadová ukotvená s viace-
rými jednotkami analýzy (typ 2), 
mnohonásobná holistická (typ 3) 
a mnohonásobná ukotvená pš (typ 4).

Logika vzorkovania (spôsoby vzorko-
vania pozri napr. Patton 1990, Ragin 
1992, Yin 2003) je pri strategickom 
účelovom výbere prípadu/ov úplne iná 
ako pri štatistickom výbere, keďže sa 
snažíme získať bohaté dáta, ktoré nám 
náhodný výber, resp. reprezentatívny 
výber nemusí zaručiť. Vzorkovanie je aj 
závislé od typu kategórie pš. Môžeme 
tak využiť teoretické vzorkovanie, kedy 
výber prípadu diktuje existujúci stav 
vedy a teórie, ktoré chceme otestovať 
či overiť v konkrétnom prípade. Z toho 
istého dôvodu sa môžeme sa rozhodnúť 
pre typický prípad. Naopak, atypický 
prípad nezodpovedá teoretickým 
predpokladom a môže byť ten, ktorý je 
pre nás zaujímavý (chceme vedieť čo 
spôsobilo odklon, resp. prečo je daný 
fenomén iný) a preto sa veľmi často 
využíva tzv. extrémny alebo deviantný 
výber. Z tohto pohľadu je metóda 

prípadovej štúdie vhodnejšia, keďže 
umožňuje odpovedať na otázku prečo 
a ako bol odklon spôsobený (príčiny) 
a nielen popísať častosť výskytu, 
resp. trend. Naopak, kritický výber 
má strategický význam z pohľadu 
skúmaného fenoménu a vychádza 
z tzv. falzifi kácie, ktorú presadzoval 
Karl Popper (na rozdiel od verifi kácie). 
Ide o jeden zo spôsobov overovania 
pravdivosti tvrdení (hypotéz či teórií) 
ich vyvrátením a konfrontáciou s empi-
rickými údajmi zo skúsenosti. Takáto 
pš získava informácie, ktoré umožňujú 
logickú dedukciu typu „ak toto (ne)
platí pre tento prípad, potom to? (nie) 
je aplikovateľné pre všetky prípady“.

Najsilnejšou stránkou metódy pš je 
využitie viacerých zdrojov a techník 
zberu dát. Zber dát je zvyčajne kvalita-
tívneho charakteru, ale často sa využí-
vajú aj kvantitatívne metódy zberu. 
Najčastejšími nástrojmi zberu dát (Yin 
2003, Stake 1995) sú dotazníky, rozho-
vory, analýza dokumentov, pozorovanie. 
Výskumník počas zberu dát musí zabez-
pečiť validitu a reliabilitu výskumu.

Ak sa nás študenti či kolegovia 
pýtajú, ktorá publikácia im pomôže 
aplikovať metódu prípadovej štúdie 
v praxi, zvyčajne odporúčam dve 
publikácie: od Roberta Yina (2003) 
Case Study Research: Design and 
Methodsa a od Roberta Stakea (1995) 
The Art of Case Study Research. Obe 
publikácie sú prelomové a zároveň 
ľahko uchopiteľné. Pri aplikovaní 
i vyučovaní metódy prípadovej štúdie 
sa častokrát stretávame s nedôverou 
a mýtami voči tejto metóde, ktoré nie 
sú opodstatnené, aj vo svetle existujú-
cej literatúry a empirického výskumu, 
ktorý túto metódu využíva. Veríme, 
že tento článok priblížil túto metódu 
širšiemu publiku a presvedčil, že 
metóda prípadovej štúdie je dôležitou 
vedeckou metódou v určitých typoch 
výskumu v spoločenských vedách.

pozn.: Článok vychádza z publikácie 
od Staroňovej a Polákovej s názvom 
Možnosti uplatnenia metódy „prípa-
dovej štúdie“ v spoločenskovednom 
výskume: Sociálne bývanie v samosprá-
vach sr (pozri zoznam literatúry). ▪
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VÝBER PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE (VZORKOVANIE) CHARAKTERISTIKA

I. ŠTATISTICKÝ VÝBER

Predchádza prípadnej subjektivite pri výbere
prípadu. Veľkosť vzorky je určujúca pre štatistické 
zovšeobecnenie.

 �. NÁHODNÝ PRÍPAD Dobre reprezentuje skúmaný fenomén.

 . STRATIFIKOVANÝ PRÍPAD Zovšeobecnenie pre vybranú skupinu populácie.

II. STRATEGICKÝ ÚČELOVÝ VÝBER

Maximalizuje potenciál informácií a dát, ktoré je 
možné získať z jednej/viacero prípadu/ov: prípady 
sú vyberané na základe určitých predpokladov 
a očakávaní informačného potenciálu prípadu.

 �. TEORETICKÉ VZORKOVANIE Riadi sa existujúcim stavom a teóriami vedy.

 . TYPICKÝ PRÍPAD Ilustruje čo je typické.

 �. EXTRÉMNY (DEVIANTNÝ) PRÍPAD

Poskytuje dáta o nezvyčajnom prípade, ktorý je 
obzvlášť problematický, alebo naopak výnimočný 
z bližšie defi novaného pohľadu.

 !. KRITICKÝ PRÍPAD

Získava informácie, ktoré umožňujú logickú 
dedukciu typu „ak toto (ne)platí pre tento prípad, 
potom (nie) je aplikovateľné pre všetky prípady“.

 ". PRÍPADY MAXIMÁLNEJ VARIÁCIE
Získava informácie od úplne odlišných prípadov 
vzhľadom na skúmaný faktor.

TABUĽKA � Výber prípadovej štúdie

Zdroj: Staroňová, K. – Poláková, A. (2012)
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Komparatívna analýza systémov odmeňova-
nia verejných zamestnancov v SR a EÚ

Odmeňovanie zamestnancov ako 
manažérsky nástroj
Odmeňovanie predstavuje jeden zo 
základných prvkov organizácie vo 
vzťahu ku svojim zamestnancom. 
Dobre nastavený systém odmeňovania 
pôsobí motivačne, vytvára vhodnú 
organizačnú klímu a je jedným 
z nástrojov zabezpečenia celkového 
napredovania organizácie. Spravodlivé 
odmeňovanie a istota v zamestnaní 
sú zároveň vonkajšími motivačnými 
faktormi, ktoré pôsobia na zamest-
nancov v organizácii. Podľa sveto-
zarovovej et al. (2012) existuje 
závislosť medzi internými formálnymi 
predpismi a spravodlivosťou systému 
odmeňovania. Tvrdí, že čím je systém 
odmeňovania prepracovanejší a pres-
nejšie zohľadňuje kvalitu výkonu 
zamestnancov, tým je tento systém 
spravodlivejší.

kollárik (2002) tvrdí, že fi nančné 
honorovanie predstavuje najstarší druh 
motivácie v organizácii, ktoré si aj dote-
raz zachováva dominantné postavenie 
v spleti ďalších motivačných prvkov 
pôsobiacich na zamestnancov. Systém 
odmeňovania je spôsob stanovenia 
miezd a platov, prípadne iných zamest-
naneckých výhod pre zamestnancov 
organizácie. kleibl et al. (2001) delí 
formy odmeňovania zamestnancov 
na peňažné a nepeňažné. Medzi prvé 
z nich zaraďuje základnú mzdu, mzdové 
príplatky, podiel na zisku a jednorázové 
formy zvýhodnenia zamestnancov 
v podobe príspevkov na dopravu, 
vzdelávanie, stravovanie a podobne. 
Na druhej strane nepeňažné formy 
odmeňovania diferencuje na odmeny 
hmotnej povahy a odmeny nehmotnej 
povahy. Medzi odmeny hmotnej povahy 
zaraďuje materiálne statky ako naprí-
klad automobil či mobilný telefón a do 
nehmotnej kategórie radí spoločenské 
uznanie, ocenenie, delegovanie právo-
mocí a pod. Hlavným cieľom každého 
systému odmeňovania zamestnancov 

ktorý vplýva na výšku platu a od 
ktorého sa v zásadnej miere odvíja jeho 
úroveň, je dĺžka pracovného pomeru 
zamestnanca v organizácii – služobný 
vek (hodnosť). (bolfíková, 2006). 
Jestvujú teda platové triedy zamest-
nancov a to v závislosti od vykonávanej 
funkcie a počtu odpracovaných rokov 
zamestnanca. Uvedené prvky teda 
vytvárajú vhodné podhubie na motivá-
ciu zamestnancov zotrvať vo verejnej 
organizácii, čím sa zároveň náplňa ďalší 
z Weberiánskych princípov – esprit 
de corps (pocit príslušnosti, resp. 
spolupatričnosti členov ku skupine). 
(sapru, 2013). V tomto modeli teda 
existuje systém odmeňovania, ktorý je 
vo vysokej miere prepojený s kariér-
nym rastom zamestnancov vo vnútri 
organizácie.

K otázke hodnotenia a odmeňovania 
zamestnancov npm pristupuje nová-
torským spôsobom. V tejto súvislosti 
hovoríme najmä o prepojení výko-
nov s odmeňovaním. Inými slovami, 
odmena zamestnancov verejného 
sektora začala v čoraz väčšej miere 
závisieť od dosiahnutých kvantitatív-
nych a kvalitatívnych ukazovateľov ich 
práce. (hughes, 2003). Práve tento 
aspekt npm je v skúmanej oblasti kľúčo-
vým pri hodnotení tohto systému ako 
silne motivačného. Uvedené metódy 
sú populárne a využívané v kraji-
nách západnej Európy – v Belgicku, 
Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku, 
ako aj v usa a taktiež aj v severských 
krajinách. (bossaert et al., 2001). 
Rozdielny prístup v tomto pohľade 
nachádzame najmä v krajinách stred-
nej a východnej Európy zachovávajúce 
rigidnejší model odmeňovania zamest-
nancov vo verejnom sektore, ktorý 
pôsobí naopak demotivačne. (sigma/
oecd, 1999). Hodnotenie na základe 
výkonnosti a zásluh je v tomto modeli 
považované za určujúci prvok v dosa-
hovaní uspokojivých výstupov verejnej 
organizácie.

BORIS VALACH, TOMÁŠ TURZA, autori sú študenti Ústavu verejnej politiky

vo verejnej sfére je ich motivácia k čo 
najväčšiemu individuálnemu prispie-
vaniu k dosiahnutiu stanovených stra-
tegických cieľov organizácie. (sigma/
oecd, 2007).

Odmeňovanie zamestnancov 
v hraničných modeloch verejnej 
správy
V tejto kapitole práce si predstavíme 
hraničné modely odmeňovania vo 
verejnom sektore. Na jednej strane 
stojí Weberiánsky klasický model 
byrokracie a iný model riadenia s trho-
vými prvkami zavádza New Public 
Managment (npm), ktorý si svoju 
cestu razí od 80. rokov 20. storočia. 
Taktiež poukážeme na slabé a silné 
stránky jednotlivých modelov a analýzu 
ich možných dopadov na motiváciu 
zamestnancov. 

Odmeňovanie zamestnancov je v byro-
kratickom modeli riadenia verejného 
sektora založené na fi xne, t.j. pevne 
stanovenej úrovni platu a sociálnom 
zabezpečení úradníkov v dôchodku 
prostredníctvom penzie. Asi najpod-
statnejším prvkom v odmeňovaní 
zamestnancov je práve nezávislosť 
výšky mzdy od vykonanej práce. 
Zamestnanec teda nezískava prémie 
za celkový pracovný výkon a nie je teda 
v tomto zmysle dodatočne honorovaný. 
Takto nastavený systém odmeňovania 
zamestnancov môžeme označiť ako 
jeden z hlavných pilierov pri hodnote-
niach označujúcich daný systém ako 
silne demotivačný. Existuje tu však 
systém povyšovania – kariérny postup, 
ktorý sa odvíja aj od výsledkov a samo-
zrejme aj od veku. Výška platu v tomto 
modeli závisí predovšetkým od druhu 
zastávanej funkcie v hierarchii verejnej 
organizácie. Inými slovami, môžeme 
hovoriť o závislosti mzdy od funkcie, 
prirodzene teda platí, že čím je vyššia 
funkcia v organizačnej štruktúre, tým 
vyššia je aj úroveň fi xnej mzdy zamest-
nanca. Ďalším podstatným elementom, 
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Výskumný dizajn
Odmeňovaním zamestnancov v našej 
práci rozumieme systém ich honorova-
nia, ich stimulácie a motivácie k vyšším 
pracovným výkonom. Budeme analy-
zovať vplyv systému odmeňovania na 
motiváciu zamestnancov pracujúcich 
vo verejnej sfére, pričom predpokla-
dáme, že ak v systéme nájdeme prvky 
npm, akými sú napr. odmeňovanie 
zamestnancov v závislosti od ich 
výkonnosti, princíp individualizmu 
podporujúci osobnú zodpovednosť 
alebo možnosť výberu pri získavaní 
pracovných benefi tov, tak budeme 
daný systém považovať za motivačný. 
Uvedené konštatovanie zostane nezme-
nené pri Weberiánskych prvkoch, 
akými sú napr. kariérny postup v závis-
losti od dĺžky pracovného pomeru, na 
ktorý automaticky nadväzuje aj vyššie 
ohodnotenie, resp. navyšovanie hono-
rovania odvíjajúce sa od obdobného 
parametra. V skúmaných systémoch 
odmeňovania verejných zamestnancov 
budeme hodnotiť odmeňovanie ako 
demotivačné odvíjajúce sa od hranič-
ného modelu fungovania verejného 
sektora v podmienkach klasického 
modelu pri splnení indikátorov ako 
nezávislosť výšky odmeny od vykonanej 
práce alebo princíp rozptýlenej zodpo-
vednosti (vychádzajúci z esprit de corps).

Havná výskumná otázka: Ktorý zo 
skúmaných systémov odmeňo-
vania zamestnancov verejného 
sektora je viac motivačný? 
Aké sú dôvody vyššej motivácie 
v jednom zo systémov?

Aké sú spoločné a rozdielne znaky 
skúmaných systémov odmeňo-
vania zamestnancov?

Ktoré zo znakov skúmaných systémov 
sú typické pre odmeňovanie 
zamestnancov v hraničných 
modeloch riadenia verejného 
sektora (weber, npm)?

Akým spôsobom je upravené odmeňo-
vanie verejných zamestnancov 
v právnych predpisoch sr a eú?

Existuje závislosť medzi udeľovaním 
(výška) odmien a počtom odpra-
covaných rokov zamestnanca?

Existuje závislosť medzi udeľovaním 
(výška) odmien a zásluhami/
výkonnosťou zamestnanca?

Skúmanú vzorku predstavujú systémy 
odmeňovania zamestnancov vo 
verejnej sfére. Prvým zo systémov je 
systém odmeňovania zamestnancov 
v podmienkach Slovenskej republiky. 
Druhým je systém odmeňovania úrad-
níkov Európskej únie.

Primárnu výskumnú metódu v našom 
výskume predstavuje obsahová analýza 
účinných zákonov (najmä Zákon 
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe). 
V podmienkach Európskej únie 
budeme vychádzať primárne zo Služob-
ného poriadku úradníkov Európskej 
únie v aktuálnom znení. 

Odmeňovanie úradníkov EÚ
Diskusie o veľkosti administratívnych 
nákladov vrátane odmeňovania úrad-
níkov sú často spojené so zavádzaním 
a nepresnosťami. Preto hneď v úvode 
uvádzame, že na administratívu sa 
vynakladá iba približne 6�% prostried-
kov. Navyše sú výdaje tohto rozpoč-
tového okruhu stabilné už niekoľko 
desaťročí. Na spomínaných 6 % sa 
podieľajú platy a dôchodky európskych 
úradníkov len o niečo viac ako polovi-
cou. Treba si pri tom uvedomiť, že tieto 
výdavky sú pre Úniu nanajvýš dôležité, 
pretože len vysokokvalifi kovaný perso-
nál a vzdelané ľudské zdroje dokážu 
uspokojivo napomáhať tvorbe a realizá-
cií jednotlivých politík. (memo, 2011).

Odmeňovanie úradníkov Európskej 
únie upravuje piata hlava Služobného 
poriadku úradníkov Európskej únie. 
Úradníkom eú je každá osoba, ktorá 
bola vymenovaná podľa ustanovení 
spomínaného Služobného poriadku 
na vopred stanovené pracovné miesto 
v inštitúcii alebo orgáne eú. Poria-
dok jasne ustanovuje, že za inštitúcie 
eú pokladá aj Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť, Európsky hospodár-
sky a sociálny výbor, Výbor pre regióny, 
Európskeho ombudsmana, Európ-
skeho inšpektora ochrany údajov, ako 
aj všetky agentúry eú, ak nie je ustano-
vené inak. 

Každý z úradníkov eú je odmeňovaný 
v závislosti od jeho postavenia k špeci-
fi ckému stupňu a triede odmeňovania 
na základe hierarchickej platovej 
stratifi kácie. Pod hierarchickou plato-
vou stratifi káciou rozumieme platovú 
tabuľku, od ktorej sa základné mesačné 

platby odvíjajú. Triedy v tabuľke tiež 
označujeme ako funkčné skupiny, 
ku ktorým sú pridelené jednotlivé 
pracovné zaradenia. Triedu 15 a 16 
platovej tabuľky tvoria generálni 
riaditelia, ktorí sídlia na vrchole hierar-
chického modelu. Nižšie platové triedy 
predstavujú riaditelia, poradcovia, 
vedúci útvaru, administrátori a asis-
tenti. Tabuľka č. 1

Odmeny úradníkov eú sú vyjadrené 
v eurách a skladajú sa zo základnej 
mesačnej mzdy, rodinných prídavkov 
a ostatných príspevkov. Celková výška 
odmeny úradníkov sa odvíja aj v závis-
losti od životných podmienok v jednot-
livých miestach výkonu práce – výšku 
celkovej odmeny získame ako súčin 
odmeny úradníka eú a opravného 
koefi cientu, ktorý môže nadobúdať 
hodnoty vyššie, nižšie alebo rovné 1,00 
(t.j. 100 %). Jedinými krajinami eú, 
v ktorých sa spomínaný opravný koefi -
cient neuplatňuje vôbec, sú Belgicko 
a Luxembursko, v ktorých sídli väčšina 
inštitúcií eú.

Výkonnosť pracovníka je hodnotená 
už po jeho nástupe do skúšobnej doby, 
kde sa pred jej skončením vypraco-
váva osobitná správa o spôsobilosti 
úradníka v skúšobnej dobe. Už tu teda 
nachádzame prvok hodnotenia výkon-
nosti úradníka a jeho odmeny v zmysle 
prijatia do stáleho pracovného pomeru. 
Výkonnosť je v systéme odmeňovania 
úradníkov eú hodnotená pravidelne 
prostredníctvom každoročnej správy 
vypracovanej menovacím orgánom 
každej inštitúcie. V stanovenej plato-
vej tabuľke úradník postupuje na 
základe hodnotenia jeho výkonnosti 
menovacím orgánom. V prípadoch, 
že výkonnosť úradníka dosahuje 
v druhom z dvoch rokov požadovanú 
výkonnosť, automaticky sa posunutie 
v tabuľke na vyšší stupeň triedy odme-
ňovania. Ak však jeho práca nespĺňa 
požadované parametre, tak zostáva na 
rovnakej úrovni a v prípade opakovania 
obdobného scenára dochádza k zníže-
niu platovej triedy, resp. k ukončeniu 
pracovného pomeru. Na záver by sme 
chceli upozorniť na skutočnosť, že 
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje 
automaticky a je vykonávané inštitú-
ciou, v ktorej úradník vykonáva svoju 
činnosť. Netreba pri tom zabúdať, že 
je reč o individuálnom hodnotení 



6 Public Policy News

výkonnosti s priamym dopadom na 
odmeňovanie úradníka v nasledujúcich 
rokoch.

Výška odmeny úradníkov eú sa 
každoročne upravuje v závislosti od 
faktorov zohľadňovaných pri ročných 
aktualizáciách. Medzi tieto faktory 
zaraďujeme najmä Správu Štatistic-
kého úradu Európskej únie (Eurostat), 
zmeny životných nákladov v Belgicku 
a Luxembursku, zmeny životných 
nákladov mimo Bruselu, ako aj zmeny 
kúpnej sily platov štátnych zamest-
nancov v ústrednej štátnej správe člen-
ských štátov. 

Druhú časť odmeny úradníka pred-
stavujú rodinné prídavky. Rodinné 
prídavky rozdeľuje služobný poriadok 
eú do troch kategórií – príspevky na 
domácnosť, na nezaopatrené dieťa 
a na vzdelanie. Prvý z príspevkov, 
príspevok na domácnosť, sa skladá 
z dvoch zložiek – z fi xne stanovenej 
čiastky vo výške 170,52 €, ktorá je 
navýšená o 2 % zo základného platu 
úradníka. Tento príspevok čerpajú 
všetci úradníci okrem tých, ktorí nie 
sú alebo neboli v manželskom zväzku 
a nemajú na svoju osobu evidovaného 
žiadneho stáleho nemanželského 
partnera. Úradníci eú majú nárok aj na 
príspevok na expatriáciu. Expatriácia 
je zmena miesta výkonu práce, môžeme 
teda hovoriť o príspevku na usídlenie. 
Tento príspevok vypočítame ako súčet 
základného platu, príspevku na domác-
nosť a príspevku na nezaopatrené 
dieťa, ktorý vynásobíme expatriačným 
koefi cientom 0,16 (t.j. 16 %). Hodnota 
príspevku na expatriáciu však nemôže 
byť nižšia ako 505,39 €/mesiac.

Služobný poriadok úradníkov eú 
v prílohe VI upravuje aj problematiku 
čerpania náhradného voľna a odmeny 
za prácu nadčas. Vybrané skupiny 
úradníkov majú v tejto súvislosti 
možnosť voľby, akú odmenu za odpra-
cované časy si zvolia. Za odpracované 
nadčasy môžu získať buď náhradné 
voľno alebo im vzniká nárok na zisk 
odmeny za dodatočne vykonanú prácu. 
Náhradné voľno vzniká vo výške jeden 
a pol hodiny za jednu odpracovanú 
hodinu práce nadčas v prípade, ak bola 
vykonaná v pracovný deň a v sobotu 
v čase do 22.00 h do 7.00 h. V prípade 
nedele a sviatkov však môžeme hovoriť 

TRIEDA STUPEŇ

$ % & ' * + - /

$+ 16�919,04 17�630,00 18�370,84 18�370,84 18�370,84 18�370,84

$* 14�953,61 15�581,98 16�236,75 16�688,49 16�919,04 17�630,00

$' 13�216,49 13�771,87 14�350,58 14�749,83 14�953,61 15�581,98 16�236,75 16�919,04

$& 11�681,17 12�172,03 12�683,51 13�036,39 13�216,49

$% 10�324,20 10�758,04 11�210,11 11�521,99 11�681,17 12�172,03 12�683,51 13�216,49

$$ �9�124,87 �9�508,31 �9�907,86 10�183,52 10�324,20 10�758,04 11�210,11 11�681,17

$0 �8�064,86 �8�403,76 �8�756,90 �9�000,53 �9�124,87 �9�508,31 �9�907,86 10�324,20

 1 �7�127,99 �7�427,52 �7�739,63 �7�954,96 �8�064,86

 / �6�299,95 �6�564,69 �6�840,54 �7�030,86 �7�127,99 �7�427,52 �7�739,63 �8�064,86

 - �5�568,11 �5�802,09 �6�045,90 �6�214,10 �6�299,95 �6�564,69 �6�840,54 �7�127,99

 + �4�921,28 �5�128,07 �5�343,56 �5�492,23 �5�568,11 �5�802,09 �6�045,90 �6�299,95

 * �4�349,59 �4�532,36 �4�722,82 �4�854,21 �4�921,28 �5�128,07 �5�343,56 �5�568,11

 ' �3�844,31 �4�005,85 �4�174,18 �4�290,31 �4�349,59 �4�532,36 �4�722,82 �4�921,28

 & �3�397,73 �3�540,50 �3�689,28 �3�791,92 �3�844,31 �4�005,85 �4�174,18 �4�349,59

 % �3�003,02 �3�129,21 �3�260,71 �3�351,42 �3�397,73 �3�540,50 �3�689,28 �3�844,31

 $ �2�654,17 �2�765,70 �2�881,92 �2�962,10 �3�003,02

TABUĽKA � Základné mesačné platy zamestnancov EÚ

Zdroj: Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, s. 169

TABUĽKA  Platové tarify štátnych zamestnancov (v €)

Zdroj: Príloha č. 3 k Zákonu č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

PLATOVÁ TRIEDA PLATOVÁ TARIFA

 $ 319,00

 % 344,50

 & 373,00

 ' 406,50

 * 485,00

 + 515,00

 - 582,50

 / 625,00

 1 712,00

$0 812,00

$$ 926,00
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o poskytnutí väčšieho rozsahu náhrad-
ného voľna vo výške dvoch hodín. 
Na záver len pripomíname, že takúto 
kompenzáciu môže úradník získať 
len pri odpracovaní viac ako 30 minút 
práce nadčas. 

Odmeňovanie štátnych zamest-
nancov SR
Odmeňovanie štátnych zamestancov 
v sr je obdobne ako pri ich prijímaní 
upravené v Zákone č. 400/2009 Z.�z. 
o štátnej službe. Uvedený zákon v prvej 
hlave piatej časti jeho znenia upravuje 
platové náležitosti štátnych zamest-
nancov. Plat štátneho zamestnanca je 
zložený z viacerých parciálnych častí. 
Hovoríme pri tom o funkčnom plate, 
plate za štátnu službu nadčas, príplat-
koch za službu v noci, cez víkendy, 
počas sviatkov a odmenách. Zákon 
ustanovuje aj podrobnosti o náhradách 
v prípade zabezpečovania opatrení 
počas krízových situácií, ako aj náhrade 
za sťažené životné podmienky.

Prvá zo zložiek platu – funkčný plat 
štátneho zamestnanca predstavuje 
súčet tarifnej časti platu a osobitných 
príplatkov. Medzi ne zaraďujeme napr. 
príplatok za riadenie, zastupovanie, 
zmennosť, rôzne druhy doplatkov, 
vyrovnania a pod. Tento plat zahŕňa 
mimoriadny plat na štátnozamest-
naneckom mieste mimoriadnej 
významnosti, osobný plat štátneho 
zamestnanca, ako aj plat, ktorý patrí 
štátnemu zamestnancovi vo verejnej 
funkcii v služobnom úrade.

Najvýznamnejšou zložkou platu štát-
neho zamestnanca je jeho platová tarifa. 
Platová tarifa ustanovuje v hierar-
chickej podobe výšku časti funkčného 
platu v závislosti od platovej triedy 
zamestnanca. Uvedené platové tarify sú 
však v prípade štátnych zamestnancov 
na úrade vlády navýšené o 20 %. Zákon 
vytvára podmienky na zvyšovanie tarif-
nej časti platu, kedy uvádza, že platová 
tarifa sa automaticky každoročne 
navyšuje o 1 %. Výšku aktuálne plat-
ných tarifných častí platu uvádzame 
v tabuľke č. 2.

V prípade vykonávania osobitných 
významných a mimoriadne náročných 
úloh je štátnemu zamestnancovi možné 
udeliť osobný typ platu. Samotná výška 
osobného platu však nemôže dosahovať 

úrovne nižšie, ako by to bolo v prípade 
funkčného platu zamestnanca. Zákon 
zároveň ustanovuje možnosť plat 
zvýšiť, znížiť, ako aj odňať a to v závis-
losti od kvality a výkonnosti štátneho 
zamestnanca pri plnení zverených úloh. 
Zákon sa zároveň špecifi ckým spôso-
bom stavia k odmeňovaniu štátnych 
zamestnancov vo vedúcich (riadiacich) 
pozíciách.

Ako už bolo spomenuté, zákon 
upravuje viaceré typy príplatkov 
k funkčnému platu zamestnanca. K asi 
najvýznamnejším z nich môžeme 
zaradiť osobný príplatok, ktorý štát-
nemu zamestnancovi prináleží na 
základe kvalitného plnenia služobných 
úloh. Zároveň je potrebné uviesť, že 
rozpätie jeho použitia siaha až do 
výšky 100 % z platovej tarify. Štátny 
zamestnanec tak môže byť honorovaný 
až v dvojnásobnej výške platovej tarify. 
V tejto súvislosti chceme upozorniť na 
skutočnosť, že ako aj väčšina ostatných 
častí mzdy je možné tento osobný 
príplatok zvýšiť, znížiť alebo aj odňať 
a to v závislosti od kvality plnenia úloh. 
Zrejme k najčastejšie využívaným 
typom príplatkov patria príplatky za 
prácu v noci, počas víkendov a sviat-
kov. V prípade práci v noci hovoríme 
príplatku vo výške 25�% z funkčnej časti 
platu štátneho zamestnanca, v prípade 
víkendov tento príplatok dosahuje 
hodnoty vo výške 30�%. Ak štátny 
zamestnanec vykonáva službu počas 
sviatkov, získava nárok na náhradné 
voľno. V prípade, že mu náhradné voľno 
poskytnuté nebude, patrí mu za hodinu 
odpracovaného času príplatok vo výške 
100�% z príslušnej časti funkčného 
platu.

Zákon ustanovuje aj možnosti zisku 
odmeny pre štátneho zamestnanca 
v prípade, že jeho výkonnosť a plnenie 
úloh dosahuje nadštandardnú úroveň. 
O tom či štátny zamestanec a jeho 
práca plní takéto kritériá rozhodne 
priamo nadriadený vedúci zamestna-
nec. Paragraf 99 v ods. 3 zároveň stano-
vuje horný limit takto získanej odmeny 
vo výške 20�% ročného funkčného 
platu štátneho zamestnanca. Milou 
pozornosťou zo strany zákonodarcu je 
možnosť poskytnutia odmeny v prípade 
dovŕšenia životného jubilea – 50 rokov.

Výsledky: Odmeňovanie zamest-
nancov v závislosti od motivácie
V prvom rade si odpovieme na otázku, 
ktorý zo skúmaných systémov odme-
ňovania zamestnancov je viac moti-
vačný. V úvode je potrebné uviesť, že 
pri hodnotení motivácie zamestnancov 
nezohľadňujeme absolútnu výšku 
platov – v tejto sfére by bol víťaz viac 
ako jednoznačný. Systém odmeňovania 
zamestnancov v Slovenskej republike 
pôsobí prekvapivo z krátkodobého 
hľadiska viac motivačne. Argument, 
na ktorom je postavené uvedené 
tvrdenie, vychádza zo skutočnosti, že 
štátni zamestnanci v SR majú možnosť 
získať osobný príplatok na základe 
kvalitného plnenia zverených úloh 
prakticky okamžite. Práve v tomto 
bode nachádzame hodnotenie výkon-
nosti zamestnanca, ktoré sa môže 
priamo prejaviť na úrovni jeho mesač-
nej mzdy. Práve vízia okamžitého 
odmeňovania za odpracovaný výkon 
pôsobí promotivačne. Oproti tomu 
Európska únia hodnotí svojich úrad-
níkov na báze ročných assessmentov, 
ktoré majú dopad na kariérny rast 
úradníka v platovej tabuľke podľa 
triedneho rozdelenia. Aj tu možno 
vidieť, že zamestnanec je síce motivo-
vaný k lepšiemu výkonu, avšak hovo-
ríme o odmeňovaní v zmysle vyššej 
zamestnaneckej triedy, ktorá vyúsťuje 
vo vyššiu úroveň platu zamestnanca. 
Na tomto mieste je potrebné zohľadniť 
skutočnosť, že motivácia zamestnancov 
je najmä dlhodobá. 

Ak budeme však hovoriť o motivácii 
z hľadiska dlhodobého odmeňovania 
zamestnancov a prepojenia tohto 
systému s ich kariérnym rastom, ako 
víťaz vychádza systém honorovania 
v eú. Dôvodom k tomuto konštatova-
niu je fakt, že eú poskytuje možnosť 
pohybu zamestnancov v horizontál-
nej rovine odmeňovania – platových 
triedach. Takto môže zamestnanec 
v úvode svojej práce zarábať 2654 € 
a po úspešnom každoročnom hodnotí 
zvýšiť svoj plat až k úrovni 3003 €. 
Ak realizujeme komparáciu na tejto osi, 
tak je zrejmé, že eú motivuje svojich 
zamestnancov v zmysle vyššej doda-
točnej mzdy z dlhodobého hľadiska 
viac. Slovenská republika ponúka pre 
svojich štátnych zamestnancov, ako 
sme už uviedli, možnosť dodatočnej 
odmeny, avšak systém rastu mzdy 
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v závislosti od odpracovaných rokov je 
honorovaný iba každoročným zvýšením 
tarify platu na úrovni 1 %. Motiváciu 
k vyšším výkonom však nepovažujeme 
za dostatočnú a to najmä z dôvodu, že 
štátnemu zamestnancovi vzniká takýto 
nárok priamo zo zákona a to bez ohľadu 
na podávané výkony – nie je hodnotený 
obdobne ako v prípade eú.

Na základe uvedených skutočností 
dochádzame k záveru, že náš výskumný 
predpoklad v otázke odmeňovania 
zamestnancov a ich dodatočnej moti-
vácie sa čiastočne potvrdil. Dôvodom 
k tomuto konštatovaniu je fakt, že 
motivácie zamestnancov eú je silnejšia 
z dlhodobého hľadiska, avšak z krát-
kodobého aspektu môžeme usúdiť 
silnejšiu motiváciu zamestnancov 
v podmienkach sr.

Výsledky: Prvky hraničných 
modelov
Z hľadiska odmeňovania štátnych 
zamestnancov v podmienkach Sloven-
skej republiky a aplikácie princípov 
odmeňovania hraničných modelov 
riadenia verejného sektora dochá-
dzame k záveru, že Slovenská republika 
predstavuje zmiešaný model odme-
ňovania. Zmiešaným modelom rozu-
mieme systém odmeňovania štátnych 
zamestnancov, ktorý stavia na prvkoch 
oboch hraničných modelov – Weber 
a npm. Ako Weberiánsky znak tohto 
systému uvádzame možnosť kariér-
neho rastu v zmysle odmeňovania, 
t.j. 1 % ročne. Ďalší z Weberiánskych 
prvkov predstavuje platová tabuľka, 
ktorá upravuje výšku platovej tarify 
zamestancov v závislosti od zastávanej 
pozície – obsahu vykonávanej práce. 
Prvok npm vidíme v možnosti dodatoč-
ného honorovania zamestnanca za jeho 
výkony v podobe osobného príplatku až 
do výšky 100 % platovej tarify. V tomto 
bode je potrebné uviesť, že táto doda-
točná forma honorovania je založená 
na individuálnom princípe, čo je ďalší 
neklamný znak prítomnosti npm 
v analyzovanom systéme. 

Európska únia a systém odmeňova-
nia jej úradníkov taktiež pozostáva 
z kombinácie oboch prístupov riadenia 
verejného sektora. Weberiánskym 
prvkom je kariérny rast úradníkov 
(princíp seniority) odvíjajúci sa od 
každoročných hodnotiacich správ 

(simultánne rastie aj výška platu) už 
môžeme považovať za prvok npm. 
Ako významný prvok npm v tomto 
systéme označujeme možnosť fl exibil-
ného výberu z viacerých benefi tov pri 
práci – za odpracované časy tu jestvuje 
možnosť výberu medzi náhradným 
voľnom alebo vznikom nároku na 
odmenu za dodatočne vykonanú prácu. 
Rovnako ako systém odmeňovania 
v podmienkach sr je aj tento systém 
založený na indviduálnom princípe 
(npm).

Závery a odporúčania
Na úrovni eú v oblasti odmeňovania 
úradníkov navrhujeme zaviesť doda-
točné odmeny na základe výkonnosti 
na báze kratšieho časové úseku. To by 
mohlo vytvoriť priestor pre dodatočnú 
motiváciu zamestnancov k vyššiemu 
výkonu, čo by následne vyústilo vo 
vyššiu odmenu za kvalitne odvedenú 
prácu. Ak je responzívnosť systému 
vzhľadom k výkonnosti zamestnanca 
vysoká, tak je zamestnanec motivovaný 
k výkonu vo vyššej miere.

V systéme odmeňovania zamestnan-
cov sr nenachádzame žiadne zásadné 
úskalia. Možno by sme iba opakovali 
viackrát verejne opakovanú tézu, že 
absolútna hodnota platov štátnych 
zamestnancov nie je dostatočná, čo 
môže znížiť atraktivitu týchto miest pre 
potenciálnych uchádzačov. Ak zamest-
nanecké pozície, ktoré zastávajú úlohu 
štátu nebudú v rukách dostatočne 
kvalifi kovaných ľudských zdrojov, tak 
nemôžeme očakávať maximálnu kvalitu 
výstupov ich práce. To, aký odborný 
a erudovaný personál bude štátne 
pozície zastávať, je kľúčové pre celkovú 
výkonnosť verejného sektora. ▪
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