
Public Policy News

MILÍ ČITATELIA, ku koncu roka sa 
človeku žiada prehodnocovať, či 
stihol všetko, čo chcel tento rok 
stihnúť, či splnil svoje predsavzatia, 
prípadne aké nové ciele si dá do 
nového roku. Aj som premýšľala 
nad ppnkom, či je také, ako sme ho 
chceli mať a ako ho v budúcom roku 
ešte viac zlepšiť. Tento rok sa nám 
podarilo nadobudnúť nový a atrak-
tívnejší grafi cký vizuál vďaka nášmu 
skvelému grafi kovi Vojtovi. Podarilo 
sa nám tiež vrátiť odborné články 
do ppn, na ktoré sme spočiatku 
nevedeli nájsť autorov, ale možno 
práve vďaka zavedeniu povinnosti 

doktorandov publikovať sa našli 
sami. V tomto čísle vám prinášame 
v Odbornej prílohe pútavo písaný 
článok o vývoji reformy zdravot-
níctva od doktoranda Romana 
Mužíka (str. 1) a ekonomickú štúdiu 
od nášho zahraničného kolegu 
Aliakseia (str. 5). Osvedčilo sa tiež 
to, že autori majú voľné ruky v tom, 
aké témy spracujú oproti minulosti, 
keď sa museli riadiť predpísanými 
rubrikami a aktuálnym dianím na 
fakulte. Aktuálne dianie ostáva 
stručne spracované v rubrike 
Novinky a aktuality, kým autori 
majú možnosť vybúriť sa na témach, 

ktoré ich úprimne zaujímajú. 
Niektoré rubriky sa tak prirodzene 
vyselektovali a ostali len tie, o ktoré 
majú záujem autori i čitatelia – 
napr. Zahraničné pobyty študentov, 
Rozhovor, Boli sme pri tom, Čo (sa) 
učíme, či Na slovíčko. V tomto čísle 
prinášame článok o zahraničnom 
pobyte našej študentky v Salzburgu 
(Str. 12), rozhovor so zahraničným 
výskumníkom Urošom Pinteričom 
(str. 6), riport z konferencie 
v rubrike Boli sme pri tom od prof. 
Malíkovej (str. 4), zaujímavosti 
o tom, Čo (sa) učíme na predmete
 pokračovanie na str. 2 ►►
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Vaši noví reprezentanti v akademickom senáte: ĽUBICA ŠIMKOVÁ (doktorandka ústavu ekonómie) a TOMÁŠ MALEC (študent verejnej 
politiky) na tohtoročnom FSEV Feste. FOTO: Karolína Zubriczká
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NOVINKY & AKTUALITY

Naši doktorandi v Bruseli

OKTÓBER ����dokončenie zo str. 1

Vedecké písanie (str. 19) a Na slovíčko 
s kolegom Klimovským (str. 10). Novú 
tvár sme dali rubrike recenzie, ktorú 
sme premenovali na Čítali sme, videli 
sme a odporúčame. Recenzie na knihy, 
fi lmy a možno v budúcnosti aj na 
hudbu, prinášame vo väčšom počte, 
ale menšom rozsahu na jednu recenziu 
ako v minulosti. Veríme, že sa vám 
tento nápad nášho doktoranda Matúša 
zapáči, nájdete ho na str. 20. Okrem 
týchto rubrík nájdete v tomto čísle 
článok o Public Policy Bookclub (str. 5), 
Univerzitnej kvapke krvi (str. 18) 
a Výmennom programe v USA pre 
pracovníkov s komunitami (str. 14). 

A aké ciele si dáme v budúcom roku? 
Prvým a najdôležitejším bude zabez-
pečiť fi nancovanie časopisu, ktoré 
umožní ešte viac zvýšiť jeho vizuálnu 
i obsahovú kvalitu. Ďalšou prioritou 
bude zapojenie aj ostatných ústavov 
do tvorby nášho časopisu, vďaka čomu 
sa môžeme vzájomne viac spoznať 
a zblížiť. A do tretice všetko dobré 

– chceme zapojiť viac študentov do 
tvorby časopisu. Veríme, že sa nám to 
vďaka čoraz lepšej úrovni ppnka podarí. 
A aké ciele a novoročné predsavzatia 
máte vy?

Šéfredaktorka

Doktorandi úvp a úešmv Janka 
Kubíková, Matúš Sloboda a Stanislav 
Černega boli tri dni na pracovnej ceste 
v Bruseli, kde absolvovali stretnutia 
v Európskom parlamente a komisii. 
Zúčastnili sa viacerých prednášok 
o európskom práve a problematike 
kartelov. Na stretnutiach so sloven-
skými europoslancami a komisárom 
pre energetiku Marošom Šefčovičom 
neopomenuli ani horúcu tému smero-
vania Európskej únie a menovej únie. 
Za skvelú organizáciu ďakujeme
Zastúpeniu Európskej komisie v sr. ▪

Konferencia v Litve

Šuauliu Univerzita v Litve organizo-
vala 17.�–�18. októbra v poradí už tretí 
ročník konferencie Good Governance 
at Local Self-Gevernment. Ústav verej-
nej politiky reprezentoval náš nový 
kolega Daniel Klimovský a doktorand 
Matúš Sloboda, ktorí prezentovali 
svoje výskumy v pracovnej skupine 
Citizens’s Oriented Local and Regional 
Governance. Matúš Sloboda, ktorí hovo-
ril o svojom výskume o reprezentácii 
žien a efektu funkcionára v slovenských 
mestách bol ocenený ako najlepší mladý 
výskumník. ▪

Nový kolega zo zahraničia

Naše kruhy sa rozšírili o kolegu – 
ekonóma z Charkovskej univerzity 
v Ukrajine. Aliaksei Zhurauliou sa 
venuje makroekonómii, konkrétne 
medzinárodnému obchodu. Na túto 
tému prednášal aj našim prvákom na 
kurze Ekonomické aspekty verejnej 
politike. Aliaksei na našej fakulte pôsobí 
od októbra a ostane do konca januára. 
Venuje sa najmä výskumnej a publikač-
nej činnosti. ▪
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Ďalšia doktorandka 
o čosi bližšie k titulu PhD

Prvé stretnutie
Public Policy Book Club

Premiérové stretnutie ppbc sa usku-
točnilo 1. októbra za účasti hostí – poli-
tológa doc. Erika Láštica, ekonóma 
a poslanca doc. Miroslava Beblavého 
a organizátora politiky Martina 
Dubéciho. Diskutovať o knihe Michaela 
Ingnatieffa Success and Failure in Poli-
tics prišli nielen študenti a absolventi 
úvp, ale aj mnohí ďalší, ktorých politika 
zaujíma. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 
už v decembri 2014 a tentoraz to bude 
o oceňovanej knihe Thalera a Sustaina 
Nudge (Šťouch). Pridajte sa k nám na 
facebooku a sledujte aktuality. ▪

Tom Nicholson
na vyučovaní

Študenti úpv sa mohli zúčastniť pred-
nášky popredného investigatívneho 
žurnalistu Toma Nicholsona, ktorý 
v rámci predmetu politicko-adminis-
tratívne vzťahy vedeného doc. Emíliou 
Sičákovou-Beblavou hovoril o dôleži-
tosti investigatívny a organizovaní poli-
tiky na Slovensku. ▪

Ľudia z praxe na
hodinách doc. Staroňovej

Kurz Analýza verejnej politiky sa okrem 
iného venuje aj problematike hodno-
tenia vplyvov. Študenti mali možnosť 
diskutovať o kvalite doložiek vplyvov 
v sr so zaujímavým hosťom, Danielou 
Gurskou z odboru analýz a plánova-
nia z Ministerstva hospodárstva sr. 
Ide o gestorský útvar, ktorý zastrešuje 
doložky vplyvov na podnikateľské pros-
tredie ako i agendu lepšej regulácie. 
Za ochotu priblížiť našim študentom, 
ako sa v praxi robí hodnotenie vplyvov 
veľmi pekne ďakujeme. ▪

Katka Števove začiatkom októbra 
úspešne obhájila svoju „minimovku“ 
na tému Laické poznanie v tvorbe 
verejnej politiky. Jej výskum je 
kvalitatívny a skúma v ňom občian-
sku participáciu na tvorbe verejnej 
politiky. Školiteľkou je doc. Staroňová, 
spolu s ktorou pracuje aj na projekte 
apvv Využitie poznania pri príprave 
dokumentov v tvorbe verejnej politiky. 
K úspechu blahoželáme a držíme palce 
s obhajobou dizertačnej práce, ktorá ju 
čaká v budúcom roku. ▪

Ďalšia svadba na ÚVP

Dobrý príklad si zrejme vzal od nášho 
kolegu Tomáša Jacka doktorand 
Roman Mužík. 4. októbra povedal svoje 
áno priateľke Silvii. My mu k tomuto 
životnému rozhodnutiu srdečne blaho-
želáme a želáme, nech vám to vydrží. ▪

Konferencia Fenomén 
moci a sociálne nerovnosti

NOVEMBER ����

Doktorandi, doktorandky a mladá 
vedecká obec mala 13. – 14. 11. možnosť 
prezentovať svoje práce a diskutovať 
s odborníkmi zo Slovenska a Českej 
republiky. Konferencia sa uskutočnila 
na Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied a nás reprezentovali doktorandi 
Janka Kubíková a Matúš Sloboda. 
Janka v pracovnej skupine Nerovnosť 
v kontexte sociálnej práce a inštitúcii 
prezentovala prípadovú štúdiu terénnej 
sociálnej práce v obci Stará Kremnička. 
V skupine zaoberajúcej sa rodovými 
aspektmi moci prezentoval Matúš svoju 
prácu o participácii žien vo voľbách na 
primátora mesta. ▪

Nová dekanka FSEV

Novou dekankou našej fakulty je od 
novembra doc. Lucia Mokrá, ktorá 
na našej fakulte dlhoročne pôsobí na 
Ústave európskych štúdií a medziná-
rodných vzťahov a posledné roky tiež 
ako prodekanka pre zahraničné vzťahy. 
Novej dekanke držíme palce. ▪

Voľby do akademického 
senátu

25. novembra sa konali voľby do akade-
mického senátu fsev uk. úvp bude 
mať zástupcov medzi učiteľmi aj medzi 
študentmi. Daniel Klimovský bude 
najbližšie volebné obdobie reprezento-
vať pedagogický kolektív úvp a Tomáš 
Malec študentov úvp. Obom srdečne 
blahoželáme. ▪ ►►

V Bruseli o korupcii,
moci a nerovnostiach

Bruselský think-tank ceps Center for 
European Policy Studies uskutočnil 
ingrid Winter school na tému Medzi-
generačných nerovnosti. Účastníkmi 
boli najmä PhD. študenti, ktorí sa 
daným témam venujú. Diskutovalo sa 
aj o témach ako sú korupcia, nerovnosti 
a moc. Hlavné vstupy do tejto diskusie 
uviedla Emília Sičáková-Beblavá z úvp 
a Bo Rothstein, jeden z hlavných súčas-
ných teoretikov a výskumníkov na tému 
korupcie a dôvery vo verejnom sektore 
a zároveň obhajca konceptu kvalit-
ného vládnutia zo švédskeho Quality of 
Government Institute . Diskutéri pouká-
zali na dvojaký vzájomný vzťah medzi 
korupciou a nerovnosťami, ktorý môže 
viesť k začarovanému kruhu v tejto 
oblasti. Rothesteinova receptúra na 
pretrhnutie začarovaného kruhu vedie 
cez budovanie kvalitných inštitúcii. 
Doc. Beblavá na túto tému uviedla podľa 
vlastných slov „poukazovala na zistenia 
z výskumu aktérov pri protikorupčnej 
politike a konkrétne aktérov na domácej 
scéne, ktorí vytvárajú dôležitý dopyt po 
univerzalizme, kvalitných inštitúciách 
a kontrole korupcie“. ▪
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ola network bol vytvorený v roku 
2008 Výborom regiónov eú a združuje 
vedecko-pedagogické pracoviská 
ako aj lokálne autority z 28 krajín 
eú plus Moldavska, Ruska, Nórska 
a Turecka. Cieľom siete je zachytiť 
prebiehajúce zmeny v lokálnych 
systémoch vládnutia a diskutovať 
o špecifi kách lokálnej demokracie 
v jednotlivých systémoch. ola orga-
nizuje každoročne konferencie, 
workshopy a semináre v rôznych 
krajinách eú. Téma boloňskej 
konferencie bola veľmi zaujímavo 
koncipovaná pretože obsahovala celý 
rad tém, ktoré sa dotýkajú problémov 
lokálnej demokracie v Európe. 
Diskutovalo sa v štyroch sekciách.

Prvá sa venovala tendenciám reorga-
nizácie lokálnych systémov v krízovom 
období, (adaptácia manažmentov 
verejných služieb na novú krízovú 
situáciu a vplyv zmien na lokálnu 
demokraciu. Témou druhej bola 
nová podoba lokálnej administratívy 
(zmeny v kompetenciách autorít medzi 
centrálnou, lokálnou a miestnou 
mocou, zmeny v riadení verejného 
sektora a špecifi ká politík spojených 
s nutnosťou vysporiadať sa s krízou na 
lokálnej úrovni moci). Tretia sekcia 
bola o nových nástrojoch pre krízové 
obdobie (zjednodušenie administratív-
neho výkonu funkcií, kontaktné centrá, 
on-line registrácia administratívnych 
procedúr, nové techniky tréningu 
zamestnancov pre výkon administra-
tívy, rozdiely v používanej terminológii 
pri výskume lokálnych systémov). 

Špecifi kom sympózia bol dialóg 
výskumníkov s reprezentantmi lokál-
nych samospráv združených v cemr. 
Na tomto sympóziu sa tiež rozhodlo, 
že hostiteľskou krajinou ola networku 
bude v roku 2016 Slovensko a hlavným 
organizátorom Univerzita Komen-
ského. Ako členka výkonného výboru 
ola networku vám preto ponúkam do 
pozornosti aktivity siete na webovej 
stránke www.ola-europe.com. ▪

ola Symposium
in Partnership with the cemr
PROF. ĽUDMILA MALÍKOVÁ, autorka je riaditeľka Ústavu verejnej politiky

V dňoch 30. a 31. októbra 
2014 sa v Bologni 
konalo medzinárodné 
sympózium 
Simplifi cation of Local 
Administration in 
Europe – Levels and 
Dimensions, ktoré 
organizovala vedecko-
výskumná sieť ola pod 
vedením jej hlavného 
koordinátora, profesora 
Stephana Guerarda 
(Observatory on Local 
Autonomy, Lille 2 
University) v spolupráci 
s cemr (Council of 
European Municipalities 
and Regions).

DECEMBER ����

V decembri sa úspešne končí projekt 
vega Vplyv eú na profesionalizáciu 
štátnej služby v sr, na ktorom spolu-
pracujú doc. Staroňová, doc. Beblavá 
a naša absolventka PhD. štúdia a nová 
kolegyňa Ľudmila Staňová. Práve jej 
PhD. práca bola námetom pre podanie 
projektu pred dvoma rokmi. Výstupom 
projektu je monografia o konceptoch 
a trendoch v štátnej službe, ktorá 
je prvá svojho druhu na Slovensku, 
a ktorú vám radi predstavíme v ďalšom 
čísle ppn.

Tento rok sme oslavovali prvý fsev 
fest s novou dekankou Luciou Mokrou. 
Participovali na ňom aj naši kolegovia, 
Ľudmila Staňová, Tomáš Jacko 
a prof. Malíková, ktorí sa ako diskutéri 
zúčastnili panelu icma. icma je 
americká organizácia združujúca 
prednostov samospráv, ktorej pobočku 
začiatkom tohto roka založila naša 
kolegyňa Ľuba Vávrová spolu s dokto-
randkou Ústavu ekonómie Ľubicou 
Šimkovou. Organizácia má za cieľ 
zvyšovať povedomie o úlohe samospráv 
a tým zvýšiť aj občiansku participáciu. 
Za týmto účelom organizuje rôzne 
diskusie, stretnutia, ale aj výmenné 
pobyty a návštevy, či vzdelávacie aktivity. 
Podujatie na fsev feste malo za cieľ 
informovať študentov o možnostiach 
štúdia v zahraničí, ktorí využili naši 
bývalí študenti Tomáš Jacko a Ľudmila 
Staňová. ▪

BOLI SME PRI TOM

Vianočný večierok ÚVP

Už tradične sa posledný týždeň pred 
Vianocami koná večierok úvp, na ktorý 
sú pozvaní všetci študenti, učitelia 
a priatelia úvp. Stálicou je vianočné 
halászlé Katky Staroňovej, mrkvová 
nátierka profesorky Malíkovej a kapust-
nica Emy Beblavej. Nielen o výbornom 
jedle je však vianočný večierok úvp, 
ale aj o dobrej atmosfére, oživenej smie-
chom detí našich kolegov a kolegýň. ▪
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Public Policy Book Club

Prvé stretnutie ppbc sa uskutočnilo 
1. októbra v priestoroch úvp, a to so 
zaujímavými hosťami a diskusiou 
o najnovšej knihe bývalého lídra 
liberálnej kanadskej politickej strany 
a súčasného profesora na Harvard 
University v usa Michaela Ignatieffa 
Fire and Ashes: Success and Failure in 
Politics. Táto kniha prináša autobio-
grafi cký príbeh o tom, ako sa Ignatieff 
jedného dňa rozhodol prerušiť svoju 
akademickú kariéru na Harvarde 
a vrátiť sa do rodnej Kanady, aby sa 
postavil do čela najstaršej a najsilnejšej 
politickej strany, ktorá nakoniec pod 
jeho niekoľkoročným vedením utrpela 
vo voľbách zdrvujúcu porážku. Ignatief-
fova kniha je preto vo výraznej miere 
venovaná jeho politickým neúspechom, 
z ktorých sa môžu ostatní poučiť.

Hosťami a diskutérmi prvého stretnu-
tia boli doc. Erik Láštic (vedec/poli-
tológ, ktorý nad politikou rozmýšľa), 
doc. Miroslav Beblavý (vedec/ekonóm, 
ktorý politiku robí) a Martin Dubéci 
(organizátor politiky). Počas diskusie 
sa okrem Ignatieffa a jeho preniknutia 
do vysokej kanadskej politiky rozo-
berali aj možné ponaučenia, ktoré 
si z neúspechov Ignatieffa môžeme 
zobrať aj my a aké sú možné paralely 
so Slovenskom. Živá diskusia sa 
rozprúdila aj pri téme, nakoľko je 
pre úspech politika dôležité venovať 

 (ppbc) vznikol na úvp 
len tento rok. Jeho 
zakladateľkami sú 
doc. Emília Sičáková-
Beblavá a doc. Katarína 
Staroňová. Cieľom 
je vytvoriť komunitu, 
ktorá bude diskutovať 
o otázkach spravovania 
organizácií a krajín. 
Jeho základnou 
myšlienkou je stretávať 
sa a čítať knihy, ktoré 
poskytujú veľa podnetov 
pre rozvoj čitateľových 
schopností. ppbc je 
otvorený pre všetkých, 
nielen pre študentov 
fsev, ktorí sa zaujímajú 
o aktuálne trendy 
a problémy verejnej 
politiky a chcú sa 
vzdelávať čítaním 
a diskusiou. Každý rok 
sa v rámci ppbc plánuje 
diskutovať o troch 
knihách.

pozornosť lokálnej úrovni a navštevovať 
a spoznávať jednotlivé regióny krajiny. 
Celé stretnutie prebiehalo v neformál-
nom duchu, v uvoľnenej atmosfére 
s možnosťou občerstvenia sa. Politológ 
doc. Láštic, známy svojim zmyslom pre 
humor, si v tejto príjemnej atmosfére 
neodpustil aj niekoľko vtipných pozná-
mok či už na samotného Ignatieffa 
alebo na samotných diskutujúcich. 
Môžeme konštatovať, že prvé stretnutie 
malo obrovský úspech a dúfame, že 
členská základňa ppbc sa bude v budúc-
nosti ešte rozširovať a ďalšie stretnutia 
prinesú aspoň tak dobrú diskusiu, akou 
bola tá prvá.
 
Ďalšou knihou, o ktorej budeme 
v rámci ppbc diskutovať bude Nudge: 
Improving Decisions about Health, 
Wealth, and Happiness od autorov 
Thalera a Susteina. Táto kniha ponúka 
zaujímavé príklady z výskumov 
v oblasti psychológie a behaviorálnej 
ekonómie. Je to kniha nielen o tom 
ako robiť rozhodnutia, ale aj o tom 
ako ich robiť lepšie. The Economist 
a The Financial Times zaradili svetový 
bestseller Nudge medzi najlepšie 
knihy roku 2008. V prípade, že 
máte záujem sa do ppbc pridať, 
staňte sa členom našej skupiny na 
facebooku, kde prinášame všetky nové 
informácie alebo napíšte na e-mail 
janakubikova14@gmail.com. ▪

JANA KUBÍKOVÁ, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky
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Academics in Slovakia 
are more friendly

ROZHOVOR

Uroš Pinterič obtained his PhD. in political science from the University of 
Ljubljana. He works as an Associate professor at the Faculty of social sciences, 
St. Cyril and Methodius University in Trnava and is also a post-doc researcher 
in the fi eld of regional development at Charles University in Prague. He chairs 
the Supervisory board of the Faculty of Organization studies in Novo mesto and 
is a member of the scientifi c board at the Faculty of Social Sciences, St. Cyril 
and Methodius University in Trnava. His past and current research activities 
are connected to the local administration and local development. He published 
different publications in this fi eld and he was also principal investigator at the 
project on local cooperation and local budgeting in Slovenia. Being a close 
colleague of his, Daniel Klimovský decided to interview him for Public Policy News.

DANIEL KLIMOVSKÝ, Research Associate at the Institute of Public Policy

Do you have a life motto? If yes, which 
one? 
No, I have no motto. Maybe I should 
make one up right now. Anyway, what 
I do have is a rather strong motivation 
and determination to achieve what 
I consider important. 

When did you decide for an academic 
career and what or who infl uenced you 
in this decision the most?
It was a slow decision, caused by the 
fact that I did not feel too comfortable 
working as a civil servant and neither 
was I was eager to work in the private 
sector. My interest in knowledge 
combined with chaotic time manage-
ment made me take the opportunity to 
work on a few research projects during 
my studies. I discovered that I like to 

Interview with Uroš Pinterič, Associate professor and researcher in local public 
administration and local development

write and that academic work can give 
me a certain level of freedom. At the 
same time I have a feeling that if at the 
end of my time, a few students remem-
ber some positive things they learned 
from me, I did the best of what I could.

What is your favourite topic in your 
fi eld? 
You mean writing horror stories for 
adults? Probably not, but writing about 
administration and development is 
sometimes very much like writing 
horror stories about how nothing 
works and how citizens have only 
limited power of changing their life. 
Unfortunately it is not a joke. I deal 
predominantly with local and regional 
development. I have no specialization 
in certain fi eld but I try to improve 

my knowledge of any topic that 
interests me. To me, regional and local 
development is equally important as 
the question of democracy redefi ni-
tion and the heretic idea that with 
increasing control we live more and 
more in police state-like systems. Never 
before was there so much surveillance 
over general population under the 
pretension of security. But when we try 
to fi gure out the state of security, one 
can easily see that while national or 
state security is protected, the security 
of the people is not (e.g. numbers of 
deaths on the roads, people living in 
poverty, general crime, etc.). From this 
perspective I can say that more than 
the topic that I am dealing with, I prefer 
to develop an understanding of issues 
that I fi nd intriguing.
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What are the most crucial diff erences 
between the academic environment 
in social sciences in Slovenia and 
Slovakia (and also in the Czech Repub-
lic, if you feel ready to answer given 
your post-doc position)?
From the perspective of an outsider, 
I consider academic environment in 
countries other than Slovenia more 
friendly. It is extremely visible that 
Slovenia systematically destroyed 
academic environment in the last 
decade. On one hand, lots of new insti-
tutions with weak capacities emerged. 
On the other hand, old institutions 
are barely functional due to internal 
struggles. State at the same time cut 
fi nancing of research which in combi-
nation with informal networks prevents 
fair opportunities for competition. 
This might be considered a political 
statement, but from the perspective of 
opportunities in Slovakia and Czech 
Republic there are more grants avail-
able here than in Slovenia (I am not 
saying that the grants themselves are 
more available). From the perspective 
of an outsider also the remuneration 
system is better both on individual 
and institutional level (payment per 
publication in certain share) and grant 
money as addition to the salary (which 
in some Slovenian institutions is not 
really the case).

What are the diff erences between 
students in these countries?
I have no signifi cant experience with 
Czech students since my work involves 
research, not teaching. But between 
Slovenia and Slovakia (at least from 
my experience) there is higher level of 
starting knowledge and understanding. 
In both countries I teach second year 
undergraduates and in the manner of 
participation as well as understanding 
I see that the Slovak students are 
more active and aware of the reality. 
Slovenian students in this sense are 
more passive and even apathetic. This 
also refl ects their attitude towards life 
and priorities.

What would you recommend to the 
students of the Public Policy Institute 
in terms of their study? How can they 
become more competitive in the Euro-
pean context?
More or less they already missed their 
chance for recommendations. If the 
fi eld of study is their passion, they 
are on their way to success. If they do 
not feel ok in their fi eld of study, they 
need to fi nd something that they will 
believe in. That is probably the key. 
The working conditions today are hard, 
life opportunities are limited and only 
if you see some internal sense in what 
you do, you will manage. Anyone who 
wants to have a diploma and a job will 
have to remind themselves to be happy 
in their job, because there is a high 
chance of them not fi nding fulfi lment 
in their work. On the other hand, who 
fi nds himself or herself in what he 
or she is doing will have things more 
simple even when times are hard. I was 
there about a year ago and only the 
fact that I knew that the only job for me 
is in the academic sphere (with some 
friends and luck) kept me from a really 
bad fall in life.

Would you like to share with our 
students any other topic? (Feel free 
to express yourself)
Not really. Having advices form some-
one, who sees the world from the dark 
side is never good idea. In some cases 
might be proven even fatal. ▪

„There are 
more grant 
opportunities 
in Slovakia 
and Czech 
Republic than 
there are in 
Slovenia. From 
the perspective 
of an outsider 
also the 
remuneration 
system is 
better both on 
individual and 
institutional 
level.“
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Malú, no o to intenzívnejšiu časť tohtoročného upršaného leta som strávil 
v krásnej Banskej Štiavnici na seminári Ako nepísať čiernobielo. Nadácia otvorenej 
spoločnosti pritiahla také mená ako Struhárik, Nicholson, Marec či Ondřejíček. 
Vedel som, že 4. až 6. augusta 2014 sa určite nebudem nudiť.

Ako sa stať načítanejším 
blogerom?
Tak znel názov prednášky Sama Marca, 
najčítanejšieho blogera na Slovensku. 
Začal tým, že prečítal svoj prvý blog, 
ktorý ako tušíte, nebol vôbec dobrý. 
Zdôraznil nevyhnutnosť procesu 
učenia, ktorý sa nedá oklamať, a aby ste 
boli dobrí, musíte písať a písať. Marec 
hovorí, že ak píšete o zaujímavých 
a unikátnych témach, ktoré vás zároveň 
bavia, čitateľ si vás už nájde. Všetci 
prezentujúci zdôraznili, že ideálne 
je, ak sa stanete ambasádorom jednej 

témy. Ukážkovým príkladom je spra-
covanie problematiky bezdomovectva 
Andrejom Bánom v sérii článkov, blogy 
o problematike vizuálneho smogu od 
nášho bývalého kolegu Matúša Čupku 
alebo Kernová-Horobová, ktorá píše 
o médiách. Ide o ukážkové príklady 
denno-dennej investigatívy, ktoré vás 
neraz dostanú až na titulku spravodaj-
ského portálu. 

Blog je sexi
Filip Struhárik, jeden z hlavných 
tvorcov blog.sme, dnes už pracujúceho 

na blog N, hovoril o blogovej scéne 
na Slovensku. Neuverili by ste, ale 
prvé blogy písal na internete už Jaro 
Filip, dávno predtým ako sa vytvorila 
blogová komunita na Slovensku. 
Prvý blog sa na Smečku objavil 
koncom roku 2004. Dnes má blogová 
komunita tisíce užívateľov a približne 
20 000 článkov ročne. Každý jeden 
blog prečíta tím v sme a tie najlepšie 
umiestňujú na titulku sme.sk. Najväčší 
čitateľský nápor zažívajú blogy pravi-
delne od 8�–�10 ráno (ranné kávičky 
v práci) a potom od 18�–�20 večer.

Ako písať 
MATÚŠ SLOBODA, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

TÉMA
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vyskytuje na portáli kde publikujete. 
Ak teda hrozí, že množstve čitateľov 
nebude známy nejaký koncept, teória, 
neváhajte ju stručne vysvetliť.
Marec, Struhárik a Ondrejíček dali 
rady ako sa stať čítaným a možno raz 
aj načítanejším blogerom. Zavládla 
všeobecná zhoda, že je to najčastejšie 
pocit „nas*ania“, ktorý je často 
motívom začať písať . Ten však často 
vyprchá, no láska k písaniu len zriedka. 
Všetci sa tak zhodli na tom, že hlavným 
pravidlom je, aby vás písanie bavilo 
a robilo vám radosť. Ak vám robí 
písanie radosť, tak pokojne na vyššie 
zmienené pravidlá zabudnite, začnite 
písať a najmä – píšte veľa. Začať môžete 
aj na blogu úvp.

Na ÚVP píšeme blogy
Študenti úvp si nenechávajú zaujímavé 
zistenia zo seminárnych či záverečných 
prác len pre seba a svojich vyučujúcich 
a školiteľov, ale snažia sa osloviť aj 
širšiu verejnosť. Cieľom je, aby často 
zaujímavé zistenia študentov a ich 
investovaný čas do hľadania zistení 
a následnej analýzy nezapadli prachom. 
Naopak, cieľom je, aby mohli byť 
predmetom širšej verejnej diskusie.
Blog (uvp.blog.sme.sk), založený už 
v roku 2009, vytvoril pre študentov 
a vyučujúcich platformu na zdieľanie 
zistení, poznatkov a postrehov 
z verejnej politiky. V nedávno 
skončenom akademickom roku si 
viacero študentov vďaka iniciatíve 
doc. Sičákovej-Beblavej vyskúšalo, aké 
je to „prepnúť“ z písania akademických 
textov na populárnejší štýl. Čitatelia 
sa tak mohli dozvedieť aký je pohľad 
študentov na fungovanie infozákona 
a problémy jeho aplikačnej praxe, ako 
sú na tom vúc so zverejňovaním zmlúv 
na internete, koľko ľudí reálne využíva 
protikorupčné linky, ako sa vyberajú 
úradníci v slovenských mestách, zistiť 
profi l predsedov vúc a vymenovaných 
veľvyslancov alebo sa dozvedieť, ktoré 
ministerstvo je najviac spolitizované. 
Ako píše vo svojom blogu Sára Belová, 
čerstvá absolventka verejnej politiky, 
napísať blog o zisteniach v seminárnej 
práci je výbornou možnosťou ako 
zaujať bežných čitateľov. Nie je to však 
ľahká úloha, keďže blog musí byť krátky, 
výstižný a úderný. Ďalší autor blogu 
František Vážan dodáva, že nutnosť 
vyjadriť myšlienku jasne a na malom 
priestore je unikátna možnosť precvičiť 
si schopnosť prezentovať zaujímavé 
výsledky akademických prác spôsobom, 
ktorý zaujme aj laickú verejnosť. Každý 
blog študentov v priemere zaujal 
takmer 1000 čitateľov, čo je určite 
dobrý začiatok. ▪

Názov je kľúčový
Na blog.sme denne pribudne aj 50 
blogov. Predstavte si scrollujúceho 
čitateľa ako hľadá článok, ktorý bude 
hodný jeho vzácneho času. Názov 
je preto ohromne dôležitý a často 
rozhoduje o tom, či si čitateľ na vaše 
dielo klikne. Názov by mal preto 
úderný, avšak nikdy nie zavádzajúci. 
Najčítanejší spravodajský portál na 
Slovensku SME má jednoduchý návod 
ako vytvárať názvy článkov. Skúste 
po napísaní článku povedať obsah 
jednou vetou. Táto veta po menšej 
úprave, často pridaním slovesa na 
oživenie, môže byť dobrým názvom.

Na forme záleží
Spôsob, akým je blog napísaný 
ovplyvňuje, či čitateľ vytrvá v čítaní 
až do konca. Preto rovnako dôležitý 
ako názov je aj prvý odsek, ktorý by 
mal predstaviť tému a zapáliť čitateľa 
natoľko, že je ochotný investovať čas do 
vášho článku. Ideálne je preto naznačiť 
zaujímavé zistenie, dôvod, prečo by 
mal čitateľ pokračovať v čítaní. Ak ho 
nenájde, tak bez váhania preklikne 
na iný článok. Na čistotu a čitateľnosť 
textu by si mal dať každý bloger záležať. 
Stále väčší podiel ľudí číta blogy na 
tabletoch alebo smartphonoch, s čím 
stúpa dôležitosť formy. Výbornou 
pomôckou je využívanie medzitituliek 
resp. podnadpisov, ktoré nielen spre-
hľadnia text, ale aj umožnia čitateľovi 
na chvíľu si „oddýchnuť“. Obmedzte 
dĺžku odsekov na približne päť riadkov. 
Veľmi dlhé odseky sa ťažko čítajú. 
Text napísaný v jednom bloku nikto 
čítať nebude. Štýl jazyka, výrazové 
prostriedky a gramatika sú bezpochyby 
veci, ktoré ovplyvňujú úspešnosť 
vášho blogu. Je preto dôležité vyhnúť 
sa klišé a zložitým, nejednoznačným 
metaforám. Jazyk je potrebné prispô-
sobiť čitateľskej základni, ktorá sa 

blogy?
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ROZHOVOR

Na začiatok nášho rozhovoru by ste 
nám mohli prezradiť odkiaľ pochá-
dzate a prečo ste sa vo vašom ďalšom 
zamestnaní rozhodli práve pre Fakultu 
sociálnych a ekonomických vied.

Moje detstvo som prežil v Bystrom, 
obci, ktorá sa nachádza v okrese 
Vranov nad Topľou. Strednú školu 
som absolvoval v Prešove a univerzitné 
štúdium som strávil v Košiciach. 
Po skončení magisterského štúdia 
v odbore verejná správa som sa rozho-
dol pre akademickú kariéru a nastúpil 
som ako asistent na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. Zároveň 
som začal externé doktorandské 
štúdium na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
kde sa mojou školiteľkou stala prof. 
Ľudmila Malíková. Počas môjho štúdia 
som absolvoval dvojročnú výskumnú 
stáž v Nemecku a po návrate z nej 
som úspešne obhájil dizertačnú 
prácu a prestúpil som na Technickú 
univerzitu v Košiciach. I keď by tento 
môj prestup mohol vyznieť zvláštne, 
bol logický a z hľadiska môjho ďalšieho 
napredovania jednoznačne pozitívny. 
Rád totiž spájam moje meno s úspeš-
nými projektmi a Ekonomická fakulta 
tuke je podľa rankingu arra už 
niekoľko rokov najlepšou ekonomicky 
orientovanou fakultou na Slovensku 
a okrem iného ponúka aj štúdium 
v odbore verejná správa a regionálny 
rozvoj. A v tomto kontexte je potrebné 
vnímať aj môj začiatok spolupráce 
s Fakultou sociálnych a ekonomic-
kých vied uk. Keď som sa rozhodol 
odísť z tuke, mal som na stole štyri 
seriózne ponuky. Je pravda, že som 
mal i fi nančne lákavejšiu ponuku, no 
u mňa jednoznačne prevážilo kritérium 
kvality. A v neposlednom rade aj to, 
že mám jasnú predstavu, ako chcem 
k tejto kvalite prispieť aj ja, pričom 
cieľom je dosiahnuť obojstrannú 
spokojnosť.

Na slovíčko s…
Danielom Klimovským, odborným asistentom na Ústave verejnej politiky

ALEXANDRA MIKOS, autorka je študentkou Ústavu verejnej politiky

„Rád by som zmenil
ducha a všeobecné 
zmýšľanie v našej 
spoločnosti. 
Aby zodpovednosť 
a pracovitosť boli 
dôležitejšie, než 
špekulantstvo 
a exhibicionizmus.“

Pred nástupom na Ústav verejnej 
politiky ste pracovali pre Ekonomickú 
fakultu Technickej univerzity v Koši-
ciach. Považujete zmenu prostredia 
za príjemnú? Čo sa Vám páči viac?
A čo sa vám páči menej? 

Keďže už nejaký ten rok pôsobím 
v akademickom prostredí, som si 
vedomý toho, že každé pracovné 
prostredie má svoje pozitíva i negatíva. 
A s týmto som prichádzal aj na uk. 
Na tuke som strávil veľmi príjemné, 
plodné a úspešné obdobie, medzi 
kolegami som si našiel niekoľkých 
priateľov a je teda zrejmé, že z takéhoto 
prostredia sa neodchádza ľahko. 
Na druhej strane, ak som sa chcel 
profesionálne posunúť dopredu, 
zmena bola nevyhnutná. Prostredie 
na uk nie je pre mňa úplne neznáme, 
pretože som na uk absolvoval externé 
doktorandské štúdium a s viacerými 
súčasnými kolegami sa poznám už 
niekoľko rokov. Sám seba považujem 
skôr za konsenzuálny a kooperatívny 
typ akademika, ktorý nemá problém 
ani s komunikáciou ani s adaptáciou, 
takže tohto nového prostredia sa 
neobávam. Nateraz si však nedovolím 
hodnotiť zmenu prostredia. Platí však, 
že ja urobím všetko pre to, aby som 
napredoval, aby napredovali moji 
študenti a aby som pomohol v rozvoji aj 
fsev uk.

Pomaly sa blíži koniec zimného semes-
tra. Máte pocit, že študenti na fakulte 
sú v niečom odlišní ako študenti na 
Technickej univerzite v Košiciach?

Na túto otázku si nedovolím odpovedať. 
Nielen pre to, že by uplynul príliš 
krátky čas na akékoľvek zmysluplnejšie 
hodnotenie, ale aj kvôli tomu, že 
študentov by som nerád porovnával. 
Čo však oceňujem je to, že študenti na 
fsev uk sú navyknutí viac pracovať 
s literatúrou, a to aj s anglicky písanou 
literatúrou. Práve anglický jazyk je 
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v súčasnosti pomyselnou „lingua 
franca“ a bez jeho používania nie je 
možné napredovanie a konkurovanie 
v medzinárodnom meradle.

Vedecko-výskumne sa orientujete 
na problematiku verejnej správy. 
Kedy vo vašom živote nastal ten 
zlom a rozhodli ste sa práve pre tento 
študijný odbor?

Najprv by som rád zdôraznil, že verej-
nej správe sa síce venujem, no moja 
špecializácia sa ešte dá konkretizovať 
pojmom subnárodná verejná správa 
a v rámci nej oblasti lokálnych vlád 
a lokálneho vládnutia/spravovania. 
Vo sfére verejnej správy je totiž mnoho 
oblastí, ktorým sa venujem iba okra-
jovo, prípadne takmer vôbec. Mňa 
osobne fascinuje interdisciplinárnosť 
a rozmanitosť tejto problematiky. 
Dokáže sa k nej vyjadriť politológ, 
právnik, ekonóm, sociológ či humánny 
geograf. Každý však vníma túto 
problematiku vlastnou perspektívou. 
A rozmanitosť v praxi prináša „nevy-
čerpateľné“ množstvo podnetov na 
výskum.

Počas štúdia ste v rámci konferencií 
a vedeckých sústredení precestovali 
množstvo krajín. Ktorá vás oslovila 
najviac? Od ktorej z nich by sa podľa 
vás malo Slovensko učiť v rozvoji 
tvorby politiky? 

Toto je otázka, na ktorú sa mi odpoveď 
hľadá veľmi ťažko. Snažím sa cestovať 
s otvorenými očami i otvorenou 
mysľou a snažím sa poznávať a získavať 
skúsenosti na každej ceste. Precestoval 
som mnoho krajín, vyskúšal som rôzne 
formy dopravy (od striktne organizova-
nej leteckej dopravy až po stopovanie, 
ktoré je závislé v určitom zmysle slova 
aj od šťastia), poznám mnoho chutí 
a vôní, no stále rád cestujem, lebo 
každá cesta prináša nové skúsenosti. 
A pri cestovaní mi mimoriadne pomáha 
komunikatívnosť a rešpektovanie iných.
Slovenská tvorba verejných politík je 
taká, aká je, a oblastí, v ktorých by sa 
mohla a mala zlepšiť, je hneď niekoľko. 
Všetko však podlieha svojmu vývoju 
a tak mám nádej, že aj naša spoločnosť 

„demokraticky dospeje“ a niektoré 
princípy budú považované za úplnú 
samozrejmosť aj v našich podmienkach.

Počas svojej kariéry ste pôsobili 
v organizácii Social Watch pôsobiacou 

v oblasti odstránenia diskriminácie 
a rasizmu. Čo vám priniesla pôsobnosť 
v tejto organizácii? 

Priniesla mi nové skúsenosti, otvorila 
mi niekoľko nových „dverí“ a zároveň 
mi poskytla aj inú perspektívu pri 
posudzovaní niektorých fenoménov, 
ktoré trápia celý svet.

Čo považujete za svoj najväčší životný 
úspech? Pracujete momentálne na 
niečom dôležitom? 

Mám dve krásne a šikovné deti, syna 
Mateja a dcéru Luciu, a ak mám 
hovoriť o životnom úspechu, potom 
musím uviesť práve Mateja a Luciu. 
I keď to môže znieť zvláštne, učím sa 
veľa aj od nich, a ich zvedavé otázky 
mi často potvrdzujú pravidlo, že 
s jednoduchými otázkami nemusia 
byť spojené iba jednoduché odpovede. 
Ak sa pýtate na moje pracovné úspechy, 
za moju kariéru sa nehanbím a snažím 
sa pracovať tak, aby som napredo-
val, aby som napĺňal očakávania 
zamestnávateľa a aby som mal pred 
sebou neustále nejaké ciele. Hrdý 
som napríklad na iniciatívu pol-loc 
(Policy Making and Politics at the 
Local Level), ktorú som vymyslel 
v roku 2010 a do ktorej sa medzičasom 
zapojila už viac než 20 univerzít 
prakticky z celej Európy. Práve tejto 
iniciatíve vďačím za moje výborné 
akademické zosieťovanie. A naozaj ma 
profesionálne teší, ak ma kontaktujú 
najvýznamnejší akademici v mojom 
odbore, komunikujú so mnou ako 
s priateľom a neváhajú so mnou konzul-
tovať niektoré záležitosti aj napriek 
tomu, že sú oveľa skúsenejší, než ja.

Aktuálne pracujem na troch kapitolách 
pre knihu, ktorá bude vydaná vo 
vydavateľstve Palgrave Macmillan, na 
knihe, ktorá vyjde v prvej polovici 
budúceho roka vo vydavateľstve 
Wolters Kluwer a rozpracovaných mám 
i niekoľko vedeckých článkov. Okrem 
toho, od môjho nástupu na uk fsev sa 
mi podarilo podať už sedem žiadostí 
o rôzne výskumné alebo vzdelávacie 
granty a niekoľko ďalších bude poda-
ných v najbližších mesiacoch. A minulý 
týždeň som sa vrátil z Leicestru, kde 
mi bola ponúknutá ko-editorská 
pozícia pre špeciálne číslo vedeckého 
časopisu, ktorý je indexovaný vo 
všetkých významných celosvetových 
akademických databázach.

Predstavte si, že ste na jeden deň 
premiér Slovenskej republiky. Čo by 
ste zmenili? 

To, čo by som chcel zmeniť, by bolo 
ďaleko za právomocami akéhokoľvek 
premiéra. Ja by som totiž rád zmenil 
ducha a všeobecné zmýšľanie v našej 
spoločnosti. Aby zodpovednosť a praco-
vitosť boli dôležitejšie, než špekulant-
stvo a exhibicionizmus.

Česká televízia organizuje celonárodnú 
anketu s názvom Kniha môjho srdca. 
Aká je tá vaša? V čom vás najviac 
ovplyvnila? 

V zásade sú dve, ktoré by som rád 
uviedol na tomto mieste. Prvou 
je Kingova novela Rita Hayworth 
and Shawshank Redemption, ktorá 
neskôr bola spracovaná aj do podoby 
fi lmu The Shawshank Redemption. 
Nachádzam v nej tak veľa ľudskej vôle 
a schopnosti prekonávať prekážky, že 
ma dokáže motivovať zakaždým, keď 
som v ťažkostiach. Druhou je Orwel-
lova knižôčka Animal Farm, ktorá 
vyšla aj v slovenčine ako Zvieracia 
farma. Je to úžasné zrkadlo pokrivenej 
spoločnosti a toho, ako moc dokáže 
meniť nielen správanie, ale aj hodnoty. 
Podľa mňa je to tak hodnotná a pri 
tom jednoducho písaná kniha, že ja by 
som ju bez váhania zaradil do povinnej 
literatúry aj na stredných školách. 
A som presvedčený, že každý, kto sa 
chce venovať spoločnosti, respektíve 
spoločenským fenoménom, by si túto 
knihu mal prečítať. (V prípade záujmu 
zo strany študentov viem požičať 
jej anglickú aj slovenskú verziu.)

Na záver by ste nám mohli porozprávať, 
o tom čo rád robíte vo voľnom čase? 
Aké máte záľuby, koníčky?

Kedysi som trávil veľa času s priateľmi 
a futbalovou loptou. Dodnes však 
mám rád fyzickú aktivitu a aj keď ma 
v súčasnosti trápi chronický nedostatok 
voľného času, aspoň na pravidelnú 
návštevu posilňovne si čas dokážem 
nájsť. Už niekoľko rokov ale veľa cestu-
jem a musím sa priznať, že zbieram 
zážitky. Ako som už uviedol, cestujem 
s otvorenými očami i otvorenou mysľou 
a rád „ochutnávam“ cudzie kultúry. ▪
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Pod Erazmom si väčšina študentov predstaví možnosť 
spoznať nových ľudí, cestovať, medzinárodné párty 
a pod. Mňa k Erazmu motivovala najmä moja sestra 
a jej skúsenosť s úplne odlišným prístupom k štúdiu 
v zahraničí. Nástupom na magisterské štúdium 
na fsev-ke som si preto dala záväzok, že mi táto 
príležitosť nesmie ujsť. Tušila som, že mi to trocha 
skomplikuje ukončenie štúdia, avšak už vtedy mi bolo 
zrejmé, že to bude stáť za to. A veruže stálo!

Výber školy
Už počas výberového konania 
som videla, že veľa študentov sa do 
Salzburgu nehrnie a už vôbec nie 
z odboru verejná politika. Mňa však 
ponuka predmetov na Salzburgskej 
univerzite oslovila – a to aj napriek 
tomu, že išlo o odbor politológiu, nie 
verejnú politiku. Veľmi užitočný bol 
napríklad predmet Pracovný trh, 
nakoľko sa tejto oblasti mala venovať 
aj moja diplomová práca. Správa 
oznamujúca, že práve ja pôjdem do 
mesta pod Alpami bola začiatkom 
nezabudnuteľného semestrálneho 
štúdia v zahraničí. Tu by som však 
rada upozornila všetkých prípadných 
záujemcov – neotáľajte s hľadaním 
ubytovania! Ak začnete neskoro, tak 
sa rovnako ako ja musíte pripraviť na 
samé zamietnuté žiadosti z internátov. 
To ma potom prinútilo nájsť nie 
najlacnejšie riešenie – prenájom izby, 
zhodou okolnosti u mladej rodinky 
univerzitného profesora. Musíte však 
počítať, že takéto ubytovanie v prijateľ-
nejšej cene sa nebude nachádzať inde 
ako na okraji mesta, kvôli čomu mi ušlo 
niekoľko spoločenských akcií. A už 
keď sme pri tých peniazoch – nerátajte 
s možnosťou, že grant vám pokryje 

100% nákladov (a už vôbec nie, ak nebý-
vate na internáte). Mnohí Erazmáci 
riešili tento problém privyrobením si 
na brigádach. 

Nenechajte sa rozladiť
Salzburgská univerzita má úvodný 
program pre Erazmus študentov veľmi 
pekne zariadený a zorganizovaný. 
Prakticky počas celého prvého týždňa 
nám ukázali mesto, všetky fakulty 
a celkovo nás ako skupinu stmelili. 
Vo veľa prípadoch, žiaľ aj v tom mojom, 
boli problémy s buddym, ktorý sa mal 
o nás – často stratených – Erazmákov 
starať a poradiť nám. Ochota iných ľudí 
z univerzity však jeho funkciu dokonale 
nahradila. 

Po problémoch s buddym a ubytovaním 
bol ďalším nepríjemným šokom fakt, že 
prakticky všetky predmety, na ktoré 
som sa chcela hlásiť, sa akosi pomenili. 
Aj tu platí, nenechajte sa rozladiť 
a prijímajte veci pozitívne. Samozrejme, 
aj ja som sa vynašla a nakoniec som si 
vybrala predmety k mojej spokojnosti. 
Možnosť kombinovať predmety 
z rôznych fakúlt bola príjemných 
prekvapením a s odstupom času to 
vnímam ako veľkú výhodu a osobné 

obohatenie. Je možno na škodu, že 
u nás je často takéto „namiešanie“ 
predmetov takmer nemožné.

Počet študentov hrá úlohu
Najväčší rozdiel vo vyučovaní som 
videla najmä v počte študentov. Kurzy, 
na ktorých je prihlásených iba 10 
študentov, nie sú výnimkou. Počet 
študentov býva striktne obmedzený 
na maximálne 25. Hoci štýl samotnej 
výučby sa podľa môjho názoru až tak 
nelíšil od úvp, menší počet študentov 
umožnil podstatne lepšie a interak-
tívnejšie zapájanie sa do vyučovania. 
Na predmety (samozrejme mimo 
povinných) sa tak hlásili iba tí študenti, 
ktorých daná oblasť skutočne zaujímala 
a vedeli, že sa „neschovajú“ za iných. 
Viac študentov bolo nútených zapojiť sa, 
čím si odniesli z hodiny oveľa viac ako 
keby iba pasívne počúvali. Aplikovanie 
takého systému by prospelo aj vyučova-
niu na našej fsev-ke. 

Ďalšou zaujímavosťou je, že náročnosť 
predmetov na Salzburgskej univerzite 
je jasne meraná počtom kreditov. Podľa 
ich systému tak za predmet, ktorý bol 
organizovaný iba vo forme prednášky 
a hodnotený len záverečným testom, 

Môj dvojjazyčný semester 
v Salzburgu

VERONIKA PAVLÍKOVÁ, autorka je čerstvá absolventka s vyznamenaním

REPORTÁŽ

Rakúsko
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bolo možné získať nanajvýš tri kredity. 
Na predmety hodnotené nie viac ako 
šiestimi kreditmi bolo potrebné vypra-
covať mimo iných priebežných úloh 
a záverečnej skúšky aj krátke písomné 
zadanie do 5 strán. Zložitejšie už boli 
predmety za 8 kreditov, na ktorých 
absolvovanie bolo potrebné mimo 
iného aj napísanie seminárnej práce 
v rozsahu až 20 strán.

Iný prístup k vedomostiam
Pre mňa osobne bol najprínosnejší 
predmet Metodika, ktorý by sa 
dal charakterizovať ako spojenie 
predmetov Kvantitatívne a kvalitatívne 
metódy výskumu. K praktickému 
využitiu teoretických poznatkov (aj to 
veľmi „deravých“) z už absolvovaného 
predmetu Kvantitatívne metódy 
som sa dovtedy veľmi nedostala. 
No v Salzburgu nebolo ničím výnimoč-
ným, keď sa získané poznatky hneď 
využívali v praxi. Príkladom bola reálna 
práca so softvérom spss a vypracová-
vanie zadaní v ňom. Opäť jedna väčšia 
odlišnosť – viacero študentov malo 
dokonca zakúpenú licenciu spss a tak 
neriešili môj problém – ako s ním 
pracovať, keď ho nemám. V tomto 
prípade mi pomohla rada Milana 
Zemana a našla som alternatívu v pspp 
(štatistický softvér veľmi podobný spss, 
avšak voľne dostupný). Vďaka tomuto 
predmetu som sa naučila ako získať 
rôzne štatistické údaje, ako s nimi robiť 
výpočty, ale najmä ako získané údaje 
interpretovať. Toto mi skutočne veľmi 
pomohlo pri práci s dátami, ktoré som 
využívala v diplomovej práci. Dokonca 
sme boli „nútení“ pracovať s voľným 
softvérom R, v ktorom sa štatistické 
výpočty „neodklikávali“ ako v spss, 
ale vypisovali sa ako jednotlivé kódy 
v programovaní. Nerozumiete? – mali 
by ste ísť do Salzburgu. Pre rakúskych 
študentov tieto veci neboli veľkou 
novinkou, avšak karta sa obrátila pri 
časti kvalitatívnych metód, kedy zas oni 
nemali absolútne žiadne skúsenosti. 
Pár minút slávy som tak mohla zažiť pri 
vysvetľovaní našej tímovej seminárnej 
práce písanej na úvp, ktorej súčasťou 
boli reálne rozhovory s respondentmi. 

Mimo spomínaného predmetu som 
absolvovala ďalšie predmety ako 
Global Studies, veľmi zaujímavý
predmet z oblasti Gender Studies, či
 pokračovanie na str. 14 ►►

„Študovať v nemčine, 
angličtine
a popri tom na 
diaľku absolvovať 
aj predmety na 
fsev-ke síce
nebolo jednoduché, 
ale jednoznačne 
to stálo za to.“
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Po dvoch sériách úspešného programu, 
v rámci ktorého počas troch rokov 
vycestovalo na šesťtýždňovú odbornú 
výmenu do Spojených štátov celkovo 
pätnásť mladých profesionálov zo 
Slovenska, Oddelenie pre profesio-
nálne výmeny Úradu vlády usa na 
začiatku septembra 2014 ofi ciálne 
informovalo o ďalšom programe 
výmeny pod názvom Trvalo udržateľná 
participácia v menšinových komuni-
tách (Sustaining Civic Participation 
in Minority Communities).

Garantom programu je americká 
mimovládna organizácia wsos 
Community Action Commission, Inc. 

– Great Lakes Consortium pre medzi-
národný tréning v usa. Na Slovensku 
spolupracuje s Centrom komunitného 
organizovania (cko). Program 
umožní 36 ľuďom z praxe absolvovať 
6-týždňovú odbornú výmenu v Spoje-
ných štátoch v oblasti občianskej 
participácie a komunitného organi-
zovania. Zároveň ponúka možnosť 14 
americkým komunitným organizáto-
rom a organizátorkám z prijímajúcich 
organizácií zdieľať svoje skúsenosti 
počas dvojtýždňového pobytu v Európe, 
a tak pokračovať v diskusiách a práci, 
ktorú začali spoju s absolventmi 
výmeny už počas ich stáže v usa.

Výberové konanie na odbornú výmenu 
v rokoch 2015�–�2016 sa uskutočnilo 
v priebehu novembra. Zapojilo sa 
až 45 uchádzačov, z ktorých 9 vycestuje 
do Spojených štátov, jedna skupina na 
jar a druhá na jeseň 2015. Následne 
americkí mentori navštívia Európu 
začiatkom júla 2015 a vo februári 2016. 
Cieľom výmeny je aj sprostredkovať 

Výmenný program
Sustaining Civic 
in Minority Com
VERONIKA STRELCOVÁ, autorka je doktorandka Ústavu verejnej politiky a koordinátorka@

Program profesionálnej 
výmeny pod názvom 
Sustaining Civic 
Participation In 
Minority Communities 
je v poradí už tretím 
kolom odbornej 
výmeny v oblasti 
rozvoja občianskej 
spoločnosti a komunitnej 
angažovanosti medzi 
krajinami Strednej 
a východnej Európy 
(Bulharsko, Maďarsko, 
Rumunsko a Slovensko) 
a Spojenými štátmi. 
Aktuálny program 
začal v septembri 2014 
a fi nančne ho podporuje 
úrad vlády usa. 

dokončenie zo str. 13

predmet zameraný na Rakúsko, jeho 
politiku a rôzne iné aspekty. Prístup 
vyučujúcich bol, podobne ako aj u nás, 
veľmi ľudský. 

Čo sa jazyka týka, neviem o žiadnom 
Erazmákovi, ktorý by tam išiel bez akej-
koľvek znalosti nemčiny a ani by som 
to neodporúčala. Je tam síce dostatok 
predmetov vyučovaných aj v angličtine, 
ale výber je užší. Ja som absolvovala 
väčšinu predmetov v nemčine, avšak 
vyučujúci mi na začiatku každého 
z nich ponúkli možnosť odovzdávať 
zadania a absolvovať skúšku v anglič-
tine. Neovládaním nemeckého jazyka 
na veľmi dobrej úrovni by som sa preto 
nenechala odradiť. 

Štúdium v zahraničí stojí za to
Samozrejme, Erazmus nebol iba 
o škole. Hoci sa mi potvrdilo, že 
Rakúšania sú veľmi svojskí a nemajú 
veľkí záujem o zapájanie sa do aktivít 
s ľuďmi zo zahraničia, my cudzinci 
sme si vystačili. Mala som možnosť do 
zimy obdivovať krásu prírody, v zime 
aj krásu samotného mesta a popri 
tom ochutnať kopec rôznych chutných 
jedál ponúknutých v rámci pravidel-
ného multi-kulti večera.

Študovať v nemčine, v angličtine 
a popri tom na diaľku absolvovať aj 
predmety na fsev-ke síce nebolo 
jednoduché, ale jednoznačne to stálo 
za to. Neváhajte preto ani vy a využite 
poslednú možnosť ísť na Erazmus hoci 
aj v piatom ročníku, pretože nevyužiť to 
je škoda. Len to ubytovanie si začnite 
hľadať skôr. ▪
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Participation
munities
Programu profesionálnej výmeny pre sr

príležitosť na rozvoj lídrov v krajinách 
Strednej a východnej Európy, vytvoriť 
fórum pre zahraničné partnerstvá 
a priestor na spoluprácu a zdieľanie 
skúseností a stratégií v oblasti práce 
s menšinami. Vytvorí sa tak globálna 
sieť profesionálov, ktorí budú mať 
možnosť presadiť sa v tejto oblasti. 

Vybraní uchádzači pracujú alebo sa 
inak angažujú v oblasti komunitného 
rozvoja, advokácie alebo organizovania, 
práce s menšinami, sociálnych služieb, 
občianskej angažovanosti a podobne, 
majú spravidla od 25 do 35 rokov a sú 
komunikatívni, spoľahliví, angažovaní, 
proaktívni a tolerantní. Základnou 
podmienkou je ovládanie anglického 
jazyka na dobrej komunikatívnej 
úrovni (min. úroveň B1). Podmienkou 
je tiež účasť na tréningu komunitného 
organizovania a vypracovanie akčného 
plánu práce v komunite, jeho realizácia 
pred vycestovaním a stručný odporú-
čací list od vysielajúcej organizácie. 

Vyhlásenie výsledkov výberového 
konania je v decembri a nasledovať ho 
bude realizácia akčného plánu, ktorý si 
budúci alumni pripravili po konzultácii 
s národnými koordinátormi. Výber nie 
je ľahký, vzhľadom na profesionálne 
schopnosti a skúsenosti uchádzačov 
z rôznych oblastí. Vybraných Európa-
nov z Bulharska, Maďarska, Rumunska 
a Slovenska čaká 42-dňová skúsenosť, 
ktorej súčasťou sú tréningy, návšteva 
rôznych organizácií a inštitúcií, pôso-
biacich v oblasti občianskeho života 
a posilňovania menšinových komunít, 
ako aj trojtýždňová stáž vo vybranej 
organizácii. Pobytu predchádzajú 
tréningy komunitného organizovania, 

orientačné stretnutia a získavanie 
praktických skúseností vo cieľových 
komunitách vo svojej domácej krajine. 
Po návrate absolventi programu 
zdieľajú svoje skúsenosti a získané 
vedomosti počas stretnutí v rámci tzv. 
Learning circles a iných aktivít.

Medzi úspešnými účastníkmi pred-
chádzajúcich kôl programu odbornej 
výmeny sú mnohí komunitní a sociálni 
pracovníci, predtavitelia mimovlád-
neho sektora, ale aj reprezentanti 
z akademickej sféry, či zo samospráv, 
alebo úradu vlády. Spomedzi nich 
sú niekoľkí absolventami Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied uk, 
prípadne sú v súčasnosti v dokto-
randskom stupni štúdia. V roku 2010 
skončila magisterské štúdium program 
Európske štúdiá Daniela Baťová, 
ktorá už viac než tri roky pracuje 
na Úrade splnomocnenca vlády sr 
pre rómske komunity. Daniela bola 
súčasťou delegácie, vyslanej na jar 
v roku 2013. Od svojho návratu sa snaží 
vo svojej práci podporovať princípy 
komunitnéj práce a organizovania vo 
svojej práci zameranej prevažne na 
služby komunitných centier v margi-
nalizovaných rómskych komunitách.

V rámci toho istého programu pod 
názvom Building Grassroots Democracy 
in Minority Communities vycestoval 
aj absolvent a bývalý doktorand fsev, 
Roman Kollárik, ktorý začal využívať 
komunitné organizovanie a nové 
metódy vo svojej dlhoročnej práci 
s lgbt komunitou a v medzirodovej 
problematike na Slovensku. Úplne 
prvého kola výmeny sa v roku 2012 
zúčastnili doktorandky programu 

Európske štúdiá a politiky, Monika 
Bandúrová a Veronika Střelcová. 
Monika pracuje na magistráte mesta 
Bratislava a Veronika sa niekoľko rokov 
venuje komunitnému rozvoju a parti-
cipácii občanov na lokálnej úrovni. 
Od roku 2012 je zároveň koordinátor-
kou programu profesionálnej výmeny 
pre Slovensko. Medzi významné úspe-
chy programu patrí okrem iného aj 
publikácia Taking Actions & Changing 
Lives in Minority Communities, ktorá 
poukazuje na vplyv programu v praxi. 
Je zostavená takmer zo 60 článkov, 
ktoré sú zároveň úspešnými príbehmi 
z komunít, kde bývalí alumni pôsobili 
alebo pôsobia. Okrem toho sa vďaka 
programu od jeho začiatkov v roku 2011 
na Slovensku aj v ostatných krajinách 
východnej a strednej Európy podarilo 
zasiahnuť niekoľko nových aspektov 
komunitného organizovania. Prostred-
níctvom tréningov, malých grantov, či 
návštev amerických expertov program 
oslovil širšie publikum. 

Najväčšou výzvou je budovanie dôvery 
v komunitách, zainteresovanie jej 
členov a iných aktérov do riešenia 
problémov, ktoré sa ich týkajú. Hľadať 
riešenia priamo v komunitách je cestou 
k úspechu a trvalej udržateľnosti 
a k spokojnosti našich komunít. 
Obrovským prínosom programu sú 
najmä čerstvé, nové myšlienky a zmeny 
v spôsobe práce s komunitami a efek-
tívna zmena „práce pre komunitu“ na 

„prácu s komunitou“ v zmysle posilne-
nia lokálnych komunít, zlepšenia života 
ich členov a celej spoločnosti. ▪
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STÁŽ

V septembri ste aj prostredníctvom 
našej facebookovej stránky Public 
Policy News inzerovali stáž na odde-
lení rozvojovej pomoci Sekcie medzi-
národných vzťahov MF SR. Aké boli 
kritériá na uchádzačov?

Hľadali sme posilu na oddelenie 
rozvojovej spolupráce Sekcie 
medzinárodných vzťahov, ktorému 
pribudla agenda navyše – inovácie. 
Naša sekcia je v štátnej správe jedným 
z najvýraznejších ostrovčekov pozi-
tívnej deviácie. Keď som pred šiestimi 
mesiacmi nastupovala, bola som sama 
príjemne prekvapená dynamickým 
a inšpirujúcim kolektívom ľudí, ktorí 
tu pracujú. Takmer každý deň sa 
naučím niečo nové a ešte lepšie je to, 
že môžem učiť iných. Potrebovali sme 
na dlhšie obdobie človeka, ktorý sa 
reálne zaujíma o prácu v našom obore 
a vo verejnom sektore všeobecne.  
Stáž sme prezentovali ako príležitosť 
získať insider náhľad do agendy mf sr 
v oblasti medzinárodných vzťahov. 
Oddelenie rozvojovej spolupráce pláno-
valo pracovať v súlade s potrebami 
stážistu v oblasti profesionálneho vzde-
lávania a budovaní technickej expertízy 
a soft skills. Požadovali sme primerané 
magisterské vzdelanie – medzinárodné 
vzťahy, medzinárodné právo, ekonó-
mia, verejná politika – a zaujímavé 
pracovné skúsenosti, ideálne aj zo 
zahraničia. Dôležitá bola tiež schopnosť 
plynulo komunikovať v angličtine 
a vedieť dobre písať, čo je soft skill, 
ktorú mnohí kandidáti podceňujú.

Koľko uchádzačov refl ektovalo na túto 
ponuku?

Ozvalo sa nám viac ako 20 ľudí.

Bol výber medzi nimi ťažký? 

Výber nám ťažkosti nerobil, avšak 
jeden z vybraných stážistov sa nám 
po troch návštevách už neozval, a to 

Rada pre budúcich stážistov

Buďte sami sebou!
Ak ste ešte neabsolvovali počas štúdia stáž v jednej 
z verejných, mimovládnych alebo medzinárodných 
organizácií, tak nestrácajte čas. Nájsť si zamestnanie 
okamžite po skončení štúdia je v dnešnej dobe ťažšie 
ako kedykoľvek predtým – o to viac, ak ste ukončili 
štúdium v odbore, akým je verejná politika. Štúdium 
na našom ústave Vám ponúkne potrebné vedomosti, 
ale zručnosti či prax musíte nadobudnúť najmä 
v pracovnom prostredí. Oboje zamestnávatelia 
vyžadujú a často krát okamžite po škole. Niekomu 
sa preto môže zdať dnešná doba nevďačná v tom, 
že neumožňuje študentom len študovať. Na druhej 
strane, stáž v pravom slova zmysle znamená formu 
praktickej výučby (pozri Slovník cudzích slov). 
V prípade skutočnej stáže by preto nemalo ísť 
o synonymum pracovného pomeru, hoci neraz sa 
študenti zneužívajú na lacnú, prípadne bezplatnú 
pracovnú silu. Táto prax však nevystihuje to, na 
čo má stáž slúžiť – ako príležitosť pre študentov 
na získavanie poznatkov a zručností potrebných 
pre ďalšiu prácu v obore, v ktorom študujú. Prečo 
sú stáže výhodné pre organizácie a ako by mal 
ideálny kandidát na stážistu vyzerať som sa pýtala 
Kristíny Mikulovej, ktorá vedie oddelenie rozvojovej 
spolupráce na sekcii medzinárodných vzťahov 
Ministerstva fi nancií sr. 

ĽUDMILA STAŇOVÁ, autorka je výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky
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ani na opakované výzvy. Momentálne 
zaňho hľadáme náhradu a opäť 
z približne 30 uchádzačov. V budúc-
nosti pôjdeme cez brokera, ktorým 
bude organizácia leaf. Má skvelý 
network, cez ktorý nám bude odpo-
rúčať ľudí podľa aktuálnych potrieb. 
Z tejto skúseností sme vyvodili pár 
užitočných záverov. Naučili sme sa, 
že bezchybný životopis nie je nutne 
indikátorom toho, že kandidát bude 
good fi t s našim tímom. Pri opätovnom 
výbere budeme klásť oveľa väčší dôraz 
na osobnostné kvality, zápal pre veci 
verejné, vystupovanie a komunikáciu, 
konkrétnosť predstáv človeka o jeho 
cieľoch a smerovaní – nielen, čo sa 
týka stáže, ale aj toho, čo príde po nej. 
Chceme mladým ľuďom poskytnúť 
šancu naučiť sa čo najviac po profesio-
nálnej aj ľudskej stránke. Štátna správa 
je zložité inštitucionálne bludisko, ale 
musíme sa naučiť navigovať ho tak 
ako každý iný systém, a presadzovať 
dobré myšlienky aj v suboptimálnych 
podmienkach.

Ako vyzerá pracovná náplň Vašich 
stážistov? Čomu sa presne venujú?

Práca spomínaného stážistu sa týkala 
prevažne rozvojovej spolupráce 
s presahmi na bilaterálne vzťahy 
sr s tretími krajinami, programy 
eú, debaty o cieľoch udržateľného 
rozvoja v osn a predsedníctva sr vo v4. 
Začínali sme transkriptom z panelu 
Inovácie pre rozvoj, ktorý sme zorga-
nizovali na konferencii Demokracia 
a rozvoj Nadácie Pontis, s účasťou 
predstaviteľov Svetovej banky, Rozvo-
jovej agentúry osn, gruzínskej vlády, 
kenskej ngo a bruselskej siete mladých 
inovátorov. V našich stážach ponúkame 
vklad do zaujímavej problematiky 
s možnosťou policy impactu a s poten-
ciálom posunúť sa v kariére. Stážisti 
pracujú na strategických a každo-
denných úlohách v jednej z troch 
oblastí: európske inštitúcie a rozpočet, 
medzinárodné fi nančné inštitúcie 
a rozvojová spolupráca, s možnosťou 
presahu na inovačnú agendu.

Rozhoduje profi l kandidáta. Čo to 
znamená v praxi? Analýza informácií 
spojených s pozíciami členských 
štátov eú v relevantných oblastiach 
(najmä Rady Ecofi n), príprava 
podkladových materiálov a prezentácií, 
spolupráca pri príprave koncepčných 

a strategických materiálov, prejavov 
a korešpondencie a pod., či spolupráca 
pri príprave materiálov a aktivít 
súvisiacich s prípravou slovenského 
predsedníctva v Rade eú.

Ako vyzerá také výberové konanie? 

Posledné výberov konanie na stážistu 
malo dve kolá. V prvom kole sa 
urobil pre-screening podľa životopisu. 
V druhom kole uchádzači dostali dve 
písomné úlohy, ktorými sme prevero-
vali ich schopnosť samostatne pracovať 
s anglickým a slovenským textom. 
Potom nasledoval osobný pohovor.

Na čo ste sa sústredili v ústnej časti 
pohovoru? 

Sústredili sme sa na štandardné 
otázky typu prečo (dôvody), načo 
(ciele) a začo (čo v nich získavame my). 
Schopnosť sa predať a komunikovať 
svoj životopis formou príbehu bol 
jedným z dôležitých aspektov rozhod-
nutia. Vystupovanie a presvedčivosť 
sú dôležité nielen pri pohovore, ale 
aj počas kariéry. Túto vlastnosť 
chceme v mladých ľuďoch kultivovať, 
ale rozhodne nie na úkor podstaty, 
skutočného obsahu, hĺbkovej exper-
tízy. V osobných otázkach sme sa 
sústredili na spôsob trávenia voľného 
času – jednoducho sme chceli vedieť, 
či kandidát robí niečo zaujímavé, 
out of the box. Na sekcii milujeme 
šport, máme napríklad veľa bežcov. 

Nie je nezvyčajné mať výberové kona-
nie na stážistu v organizáciách štátnej 
správy? Prečo ste sa takto rozhodli?

Pre našu sekciu to nezvyčajné nie je, 
naopak, ide o bežnú prax. Stážistu 
nevnímame ako bezplatnú pracovnú 
silu na každodennú administratívu 
a roznášanie kávy (kávovar máme, 
mimochodom, na sekcii veľmi dobrý). 
Je to mladý profesionál s určitými 
schopnosťami a drive-om, ktorý 
chceme rozvíjať a podporovať. Naši 
stážisti pracujú s mentorom, ktorý ich 
dlhodobo vedie a dáva im kontinuálnu 
spätnú väzbu. 

Toto asi zaujíma každého študenta 
FSEV – stretávajú sa stážisti na MF SR 
aj s ministrom?

To nie, aspoň zatiaľ. Ale ak sú bežci, 
majú dobrú šancu, že sa stretnú 

v neformálnom prostredí so štátnym 
tajomníkom. Behať chodíme do 
Horského parku, niekedy na Slavín 
alebo Kamzík. Takže, ak chcete na 
mf sr, začnite behať!

Prečo organizácia ako MF SR potrebuje 
stážistov? Človek by si myslel, že ste 
uzavretá organizácia, ktorá pracuje 
priam s „tajnými“ informáciami a vy 
medzi seba len tak vpustíte mladých 
ľudí. 

Nie každá organizácia v štátnej správe 
odráža Kafkovu víziu. My chceme 
byť otvorení svetu a najmä meniť nás 
vlastný imidž. Aj keď sa aj stážista 
nakoniec nerozhodne pracovať u nás 
alebo vo verejnom sektore, získa určitý 
náhľad dovnútra. Ak bude jeho dojem 
pozitívny a podelí sa oň s inými, vyhrali 
sme.

Kedy chystáte najbližší výber a ako 
by si odporúčala nádejným stážistom 
pripraviť sa?

Najbližší výber bude koncom decembra, 
alebo začiatkom januára. Životopisy 
stále zbierame, záujemcovia ich môžu 
posielať na adresu marianna.macas-
kova@mfsr.sk. Do predmetu emailu je 
potrebné uviesť Záujem o stáž… Rada? 
Buď sám sebou a poznaj inštitúciu, na 
ktorú sa hlásiš. Ak sa na konci spýtame, 
či máš nejaké otázky na nás, tápanie je 
pre nás varovným signálom. Nechceme 
byť jedným z mnohých alternatív. Radi 
by sme tu mali človeka, ktorý si je istý, 
že práve u nás sa naučí to, čo potrebuje.

Ďakujem pekne za rozhovor. ▪
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Univerzitná kvapka krvi 2014

Krv, tá zázračná tekutina 
prúdiaca v našich žilách. 
Obvykle ani nevieme, že 
je našou životodarnou 
súčasťou. Ten okamih, 
keď zistíme, ako veľmi 
ju potrebujeme, nastane 
väčšinou až vtedy, keď ju 
potrebujeme my alebo 
naši najbližší. Práve 
vtedy zistíme, aká je 
nenahraditeľná a ako je 
jej málo.

ĽUBICA ŠIMKOVÁ, autorka je doktorandkou Ústavu ekonómie

Národná transfúzna služba v spolu-
práci s našou Univerzitou Komenského 
organizuje tento rok už 5. ročník 
Univerzitnej kvapky krvi. Samotné 
odbery sa konali na jednotlivých 
fakultách od 4. do 12. novembra. 
U nás, na fsev uk, sa Univerzitná 
kvapka krvi konala 6. novembra 
2014. Okrem odberov krvi sa konali 
aj sprievodné besedy, kde ste sa mohli 
pýtať a dozvedieť sa všetky informácie, 
ktoré potrebujete, ak stále váhate, či 
darovať krv. Univerzitná kvapka krvi 
má obrovský význam, pretože ako nám 
povedala pani Lizáková z Národnej 
transfúznej služby: „Študenti sú 
pre nás veľmi zaujímavá skupina, 
pretože práve oni sú potenciálnymi 
pravidelnými darcami krvi.“

Ak chcete pomôcť ľuďom, ktorí to 
potrebujú, tak darovanie krvi je 
správny spôsob. Darcom krvi sa môže 
stať každý zdravý človek vo veku 18 až 
60 rokov. Muži môžu darovať krv každé 
3 mesiace a ženy každé 4 mesiace. 
Okrem veku musíte spĺňať aj mini-
málnu hmotnosť, čo je hranica 50 kg. 
Nemôžete byť darcom krvi v prípade, 
že ste nositeľom vírusu hiv, resp. 
máte aids, ak ste prekonali hepatitídu 
b alebo c alebo ak trpíte nejakým 
závažným a chronickým ochorením. 
Toto sú základné pravidlá, aby ste 
mohli darovať krv. Okrem nich však 
nemôžete darovať krv ani v prípade, 
ak užívate alebo ste užívali drogy, 
často striedate sexuálnych partnerov, 
užívate anabolické steroidy alebo sa 
liečite na poruchy zrážania krvi.

Ak sa už rozhodnete darovať krv 
a nastane deň d, nezabudnite sa na to 
už predpripraviť. Myslite na to už deň 
predtým a najmä pite veľa tekutín. 24 
hodín pred odberom vypite minimálne 
2 litre vody, minerálky, čaju či ovocných 
štiav. Ráno v deň odberu vypite aspoň 
pol litra vody a dokonca si môžete 
dať aj čiernu kávu. V deň odberu sa 

nezabudnite aj naraňajkovať. Najlepšie 
sú ľahké raňajky ako ovocie, zelenina, 
džem, ale vyhnite sa ťažkým tučným 
jedlám ako sú syry, mäsové výrobky 
a podobne. Ak fajčíte, minimálne 
6 hodín pred odberom by ste nemali. 
Rovnako tak nepite pred odberom 
aspoň 12 hodín alkohol a rozhodne 
by ste mali darovať krv kedykoľvek 
okrem skúškového obdobia alebo 
ďalších stresových situácií, ktoré vás 
môžu psychicky alebo fyzicky vyčerpať. 
Ak chcete darovať kvalitnú krv musíte 
byť oddýchnutí psychicky aj fyzicky, 
vyspatí a zdraví. Je to ale aj kvôli tomu, 
že ak dodržíte tieto pokyny, vyhnete 
sa prípadnej nevoľnosti, z ktorej majú 
ľudia najčastejšie obavy, a preto sa 
nevedia odhodlať darovať krv. Celý 
proces darovania krvi trvá asi hodinku. 
Keď prídete na miesto darovania krvi, 
preukážete sa občianskym preukazom, 
kartičkou poistenca a ak ste už darovali 
krv, tak aj kartičkou darcu krvi. 
Túto kartičku dostane už pri prvom 
darovaní. Pravdivo vyplníte podrobný 
dotazník, ktorý nájdete aj na stránke 
www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/dotaznik-
darcu-krvi. Tento dotazník budete vypĺ-
ňať pri každom darovaní krvi. Samotný 
odber krvi trvá asi 5 až 15 minút, počas 
ktorých darujete cca 450 ml krvi. 

Každý vak odobratej krvi je testovaný. 
Určuje sa krvná skupina a, b, ab, 0, rh 
faktor ±, protilátky proti červeným 
krvinkám, ktoré by mohli spôsobiť 
problémy príjemcovi. Okrem toho sa 
odobratá krv vyšetruje na hepatitídu 
b a c, hiv, syfi lis a skúma sa aj pečeňový 
enzým (alt). Ak budú všetky testy 
vašej krvi negatívne, dostane pred-
volanie na darovanie krvi. Na druhej 
strane, ak by testy niektorú sledovanú 
látku potvrdili, budete informovaní 
a dostanete odporúčanie navštíviť 
svojho praktického lekára. 

Po odobratí krvi sa musí krv spracovať 
a vhodne uskladniť. Spracovanie 

5. ročník spolupráce Národnej transfúznej služby s Univerzitou Komenského
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�. TÉMA
Úvod do vedeckej práce

�. TÉMA
Argumentácia vo vedeckom texte, 
výber témy

�. TÉMA
Štruktúra textu 1. časť
Stavba vedeckého textu

	. TÉMA
Štruktúra textu 2. časť
Koherencia textu

�. TÉMA
Práca so zdrojmi

!. TÉMA
Prečo citujeme? Typy citovania

". TÉMA
Metódy citovania vo vedeckom texte 

#. TÉMA
Plagiátorstvo, duševný majetok

$. TÉMA
Diplomová práca

��. TÉMA
Výstavba, formálna a grafi cká úprava 
textu

��. TÉMA
Grafi cká úprava a práca s Wordom

Jedným z povinných predmetov, ktoré 
prváci magisterského štúdia absolvujú 
v zimnom semestri sú Techniky 
vedeckého písania. Predmet takéhoto 
typu nie je v osnovách verejnej politiky 
náhodou, nakoľko sa od našich budú-
cich absolventov, analytikov verejnej 
politiky, budú očakávať početné 
písomné výstupy a analýzy. Správne 
vedecké písanie je tak základným 
predpokladom nielen pre absolvo-
vanie štúdia, ale aj pre ich budúcu, 
analytickú prácu. V prvom ročníku 
magisterského štúdia sa miešajú 
absolventi rozličných škôl bakalár-
skeho stupňa a ako sa ukázalo v praxi, 
slovenské vysoké školy nemajú na 
kvalitu akademických textov rovnaké 
štandardy. Najmä preto je tento 
predmet pre našich prvákov osožný 
a zaradený medzi povinné predmety. 
 
Na technikách vedeckého písania 
si naši študenti osvoja etiku písania 
odborného vedeckého textu, pochopia 
pravidlá písomnej komunikácie, zozná-
mia sa so základnými výstupmi vedec-
kej písomnej komunikácie, ozrejmia si 
logiku písomnej argumentácie a štruk-
túrovania textu, zoznámia sa so základ-
nými princípmi citácie, parafrázovania 
a práce s bibliografi ckými odkazmi. 
Hlavným cieľom predmetu je systema-
ticky pripravovať študentov na písanie 
seminárnych prác a záverečnej diplo-
movej práce tak, aby splnili obsahové 
a formálne požiadavky vysokoškolskej 
vedeckej práce, ktoré sú základným 
predpokladom úspešného absolvovania 
štúdia verejnej politiky. Predmet je 
zostavený na základe viacerých odbor-
ných textov a noriem, kľúčovou je však 
publikácia od doc. Kataríny Staroňovej 
(2011) s názvom Vedecké písanie: Ako 
písať akademické a vedecké texty, 
ktorá je pre študentov základnou 
a povinnou literatúrou. Predmet je na 
základe tejto literatúry rozčlenený do 
jedenástich celkov, ktoré sa vyučujú 
kombináciou prednášok a seminárov 

a sú postavené na konkrétnych príkla-
doch a ukážkach z vybraných prác.

Nakoľko je cieľom predmetu naučiť 
študentov správne vedecky písať, 
je úmyselne kombinovaný práve 
so seminármi na ktorých študenti 
vypracovávajú rozličné cvičenia. 
Podmienkou absolvovania predmetu je 
aj vypracovanie čiastkových domácich 
úloh, ktorých cieľom je trénovanie 
techník osvojených na prednáškach, 
ďalej vypracovanie záverečnej seminár-
nej práce na zvolenú tému a úspešné 
zvládnutie záverečného textu. ▪

Techniky vedeckého 
písania
KATARÍNA ŠTEVOVE, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

ČO (SA) UČÍME

krvi spočíva v oddelení červených 
krviniek, bielych krviniek, krvných 
doštičiek a plazmy. Každá z týchto 
zložiek sa musí uskladniť iným spôso-
bom. Napríklad červené krvinky sa 
uchovávajú pri teplote 2 až 6 stupňov 
maximálne 42 dní, zatiaľ čo krvné 
doštičky sa skladujú pri teplote 21 
až 25 stupňov maximálne 5 dní. 

Ak sa stanete pravidelným darcom 
krvi a vaša kartička darcu krvi sa 
bude pomaly, ale isto zapĺňať a rozši-
rovať, možno raz budete odmenený 
čestným a významným ocenením, 
ktoré udeľuje Slovenský červený 
kríž. Ocenenia sa nazývajú Plakety 
prof. MUDr. J. Janského a Plakety 
prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Bronzová Janského plaketa 
10 bezplatných odberov krvi

Strieborná Janského plaketa
20 bezplatných odberov krvi

Zlatá Janského plaketa
ženy: 30 bezplatných odberov krvi 
muži: 40 bezplatných odberov krvi

Diamantová Janského plaketa
ženy: 60 bezplatných odberov krvi 
muži: 80 bezplatných odberov krvi

Kňazovického plaketa
ženy: 80 bezplatných odberov krvi 
muži: 100 bezplatných odberov krvi

Darovanie krvi je krásny spôsob, 
ako môžete pomôcť ľuďom, ktorí to 
potrebujú. Ako to v živote býva, nikdy 
neviete, čo sa stane a kedy budete vy 
sami odkázaní na dobrovoľných darcov 
krvi. Stačí sa odhodlať, prekonať 
strach a 10 minút vydržať na lôžku. 
Netreba sa báť. Skúsený personál vás 
má neustále pod kontrolou. Ba čo viac, 
darovanie krvi údajne omladzuje. ▪
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Malcolm Gladwell: Dávid a Goliáš – 
Podceňovaní, čudáci a umenie boja 
s obrami

ODPORÚČA MATÚŠ SLOBODA 

Kto sa stretol s textami Malcolma 
Gladwella v The New Yorker, 
netreba mu hovoriť o nutnosti prečí-
tať si jeho tvorbu. Jeho posledná 
kniha Dávid a Goliáš má prívlastok 
umenie boja s obrami a Malcolm 
v nej hovorí o tom, že zjavná nevý-
hoda môže byť, možno prekvapujúco, 
výhodou. Neostáva len pri biblic-
kom príklade boja slabo ozbroje-
ného Dávida a obrovského, na prvý 
pohľad neporaziteľného Goliáša, 
ale na viacerých inšpiratívnych 
príkladoch ilustruje, že prekážky 
a nepríjemnosti, ktorým outsideri 
musia v živote čeliť ich robia často 
silnejšími a úspešnými. Autor 
s úžasnou ľahkosťou vyvracia mýty 
a stereotypy v oblasti vzdeláva-
nia, práva či práce s delikventami 
a ponúka zaujímavý pohľad na nepo-
koje v Severnom Írsku, spôsobe 
uvažovania bojovníkov za ľudské 
práva a výskumníkov rakoviny. ▪

Patrick Modiano: Rodokmeň

ODPORÚČA ROMAN MUŽÍK

Kniha je autobiografi ckým rozpráva-
ním „psa, ktorý sa tvári, že má rodo-
kmeň.“ Tým psom je samotný autor. 
Kniha opisuje detstvo a adolescenciu 
autora, kde sa na rozdiel od svojich 
ostatných kníh, už neskrýva za fi kciu, 
ale štruktúrovane analyzuje svoj 
rodokmeň potrebný pre pochope-
nie celej svojej tvorby. Dej prebieha 
počas dvadsiatich rokov po skon-
čení druhej svetovej vojny. Autor 
v ňom opisuje predovšetkým životy 
a väzby svojich rodičov, s ktorými 
mal veľmi ťažký vzťah plný neporo-
zumenia, útrap, bolesti, ale aj precí-
tenia, či tvrdej výchovy. Otec – žid, 
čo prežil okupáciu, matka – fl ámka, 

druhotriedna herečka a ich výchova 
zanechá v čitateľovi silný pocit 
smútku. Kniha sa zameriava na 
množstvo detailov a zároveň potláča 
zlomové udalosti (napríklad smrť 
autorovho brata) v hesle „pamäť 
a zabúdanie“. Autor je nositeľom 
nobelovej ceny za literatúru pre rok 
2014. ▪

F. M. Dostojevskij: Besy

ODPORÚČA JANA KUBÍKOVÁ

Pri príležitosti výročia 193. naro-
denia môjho obľúbeného ruského 
autora F. M. Dostojevského som 
sa rozhodla siahnuť po jeho ďalšej 
knihe. Išlo o predposledný román 
Besy, ktorý bol po dlhé roky považo-
vaný za pamfl et proti revolučnému 
radikalizmu, ale Dostojevskému 
v tomto politickom románe išlo 
predovšetkým o to, ako sa Rusko 
vyrovná so svojimi démonmi a besy. 
V tomto románe majstrovsky 
opisuje veľkú skupinu charakterov 
a vykresľuje možnosti manipulácie 
s ľuďmi. Dej sa odohráva v malej 
ruskej gubernii, prostredníctvom 
ktorej autor prináša pohľad na 
správanie sa anarchistickej spoloč-
nosti a pohľad na to, akí dokážu 
byť ľudia bezohľadní, len aby 
dosiahli svoje ciele. Zaujímavosťou 

tiež je, že v tomto románe Dosto-
jevský opisuje príchod socializmu 
a jeho následky. Aj keď rozsah 
knihy prekračuje 600 strán, čo 
je pri Dostojevského knihách 
bežným javom, určite odporú-
čam prečítať si a zamyslieť sa nad 
ľudskými démonmi a besmi. ▪ 

House of Cards (TV seriál)

ODPORÚČA ĽUDMILA STAŇOVÁ

Seriál z prostredia amerického 
kongresu, kde sa to len tak hemží 
zákulisnými hrami a nečestnými 
praktikami, rozvášni každého, pre 
koho je politika prácou, štúdiom, 
či záľubou. Ústrednými posta-
vami seriálu je kongresman Frank 
Underwood (oskarový Kevin 
Spacey) a jeho manželka Claire. 
Obaja sú karieristi, ktorí bažia po 
moci – a idú cez mŕtvoly, až sa divák 
nestačí čudovať, kam až sú schopní 
zájsť. Originalita seriálu však samo-
zrejme nespočíva v myšlienke, že 
politika je špinavá. Seriál je skôr 
výnimočný v tom, ako necháva 
nahliadnuť do strategického rozmýš-
ľania postáv, ktoré ťahaním nitiek 
dosiahnu svoje ciele – bez toho, 
aby si zašpinili ruky. Divák ostáva 
bezmocný, pretože si uvedomuje, 
že v kongrese platí zákon džungle – 
silnejší prežije. Napriek tomu dúfa, 
že spravodlivosť zvíťazí a tvorcovia 
seriálu mu postupne dávajú nádej, 
že to tak aj bude. Na pozadí stratégií 
režisér odhaľuje aj zvláštny vzťah 
Franka a Claire, ktorý napĺňajú iné 
hodnoty ako sú deti a rodina. Seriál 
možno zaradiť do kategórie thriller. 
Je rozvrhnutý do 25 hodinových 
častí, čo z neho robí ideálnu alter-
natívu k večernému fi lmu (hoci si 
neraz za sebou pozriete aj dve-tri 
časti). Zatiaľ vyšli dve série, tretia 
by mala uzrieť svetlo sveta v januári 
2015. Seriál vyhral niekoľko ocenení, 
medzi nimi Zlatý glóbus a Emmy. ▪ 
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10 rokov reformy zdravotníctva

Historický kontext reformy

Po revolúcii v novembri 1989 nasle-
dovala okrem zásadných politických 
a spoločenských zmien aj celková 
transformácia ekonomiky spojená 
s prechodom na trhové hospodárstvo. 
Transformácia systému neobišla 
ani zdravotníctvo. V priebehu roku 
1994 a 1995 sa dotvorilo legislatívne 
prostredie vhodné pre vznik plnej 
plurality v systéme povinného zdra-
votného poistenia, ktoré pretrváva 
dodnes. V prvej polovici 90. rokov 
došlo k postupnej privatizácii lekární 
a ambulantnej sféry. Až na zriedkavé 
výnimky boli všetky nemocnice až do 
začiatku 21. storočia štátne, v zria-
ďovateľskej pôsobnosti ministerstva 
zdravotníctva ako štátne príspev-
kové organizácie. Nemocnice trpeli 
chronickým nedostatkom investícií, 
vysokou prezamestnanosťou a neefek-
tívnym riadením. Štruktúra nemoc-
níc už nezodpovedajúca súčasným 
potrebám, rýchlo rastúce výdavky na 
zdravotníctvo, systémy odmeňovania 
zamestnancov neodzrkadľujúce ich 
efektivitu a neohraničené bezplatné 
zdravotníctvo sa stali z dlhodobého 
hľadiska neudržateľné. Všetky vyššie 
menované faktory viedli k najvýraz-
nejšej reforme slovenského zdra-
votníctva po roku 1989, k Zajacovej 
reforme v období 2002 až 2005, ktorá 
vyvrcholila na jeseň 2004 prijatím 
šiestich zdravotníckych zákonov.

Príbeh reformy

Rudolf Zajac začal ešte na sklonku 
roka 2002 so stabilizačnými opatre-
niami zameranými na zastavenie rastu 
dlhu. To zahŕňalo napríklad zavede-
nie paušálnych poplatkov za služby 
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou 
(tzv. Zajacove 20 a 50-korunáčky), 
ktoré mali obmedziť nadmernú spot-
rebu zdravotníckych služieb, liekov 
a zdravotníckych pomôcok a sťažiť 
tak zneužívania systému. To sa do 

značnej miery aj podarilo, keďže dlh 
v zdravotníctve bol oproti prognózam 
o polovicu nižší. Upravila sa aj lieková 
politika. Následne prebehlo oddlžo-
vanie zdravotníctva prostredníctvom 
štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ. 
Veriteľ použil na oddlženie zdravot-
níctva celkovo 19,4 mld. Sk, pričom 
zlikvidoval dlhy v objeme 33,5 mld. Sk, 
čím ušetril vyše 14 mld. Sk vo verejných 
fi nanciách. Tento proces bol poznačený 
a kritizovaný nízkou transparentnos-
ťou a chaotickou mediálnou komu-
nikáciou ministerstiev zdravotníctva 
a fi nancií. Po viacerých kontrolách 
v júli predložili ministri fi nancií a zdra-
votníctva na rokovanie vlády materiál 
o overení správnosti záväzkov vo vzťahu 
k procesu oddlženia prostredníctvom 
spoločnosti Veriteľ, v ktorej sa konšta-
tuje, že v tejto súvislosti vo Veriteľovi 
nedošlo k závažným nedostatkom.

Stabilizačné opatrenia vytvorili 
prostredie pre rad systémových opat-
rení a samotné gro reformy zdravotníc-
tva v roku 2004. Šesticu reformných 
zdravotníckych zákonov – zákony 576 
až 581, schválili poslanci parlamentu 
napriek nesúhlasu prezidenta sr Ivana 
Gašparoviča v októbri 2004 s účinnos-
ťou od 1. januára 2005. Nový zákon 
o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného 
zdravotného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti zrušil dovtedy 
platný zákon o Liečebnom poriadku. 
Zákon stanovil právny rámec, ktorý 
umožňoval určovať rozsah zdravotnej 
starostlivosti hradenej z verejného 
zdravotného poistenia. Zákon 
defi noval zoznam približne 6400 
tzv. prioritných diagnóz, náklady na 
liečenie ktorých by boli plne hradené 
z verejného zdravotného poistenia 
(tzv. solidárny základný balík). 

ROMAN MUŽÍK, autor

Public Policy News

V jeseni tohto 
roku uplynulo 
10 rokov od jednej 
z najvýraznejších 
reforiem 
slovenského 
zdravotníctva. 
Pri tejto príležitosti 
sme sa rozhodli 
priblížiť vznik 
reformy, reformné 
zákony a dopady 
vybraných zmien 
na občanov.
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ZÁKON O ZDRAVOTNEJ STAROSTLI-
VOSTI defi noval zdravotnú starostli-
vosť a formy jej poskytovania, práva 
a povinnosti pri vedení a poskytovaní 
zdravotnej dokumentácie a zdra-
votnej starostlivosti. Zákon upravil 
súvislosť medzi zdravotnou starostli-
vosťou a diagnózou, resp. chorobou 
a určil katalóg výkonov. Obsahoval 
zdravotné výkony, ktoré možno 
považovať za indikovateľné podľa 
súčasných medicínskych poznatkov, 
čo bolo nevyhnutné pre tvorbu 
záväzných štandardných postupov. 

ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ defi no-
val verejné zdravotné poistenie a indi-
viduálne zdravotné poistenie; určil 
mieru prerozdelenia zdrojov z poist-
ného medzi zdravotnými poisťovňami; 
zvýšil poistné sadzby pre niektoré 
skupiny poistencov, ako aj vymeriava-
cie základy; vymenoval práva a povin-
nosti poistenca a zdravotnej poisťovne 
a zaviedol nový inštitút ročného 
zúčtovania zdravotných odvodov. 

ZÁKONOM O ZDRAVOTNÝCH POIS-
ŤOVNIACH a dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou sa zdravotné poisťovne 
transformovali z verejnoprávnych 
inštitúcií na akciové spoločnosti 
a zriadil sa Úrad pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou. Zdravotné 
poisťovne tak prešli z tzv. mäkkých 
rozpočtových pravidiel (napr. ručenie 
štátu za platobnú schopnosť, vyňatie 
časti majetku spod exekúcií), na tvrdé 
rozpočtové obmedzenia (štát neručí 
za platobnú schopnosť, prehľadné 
fi nančné vzťahy a účtovníctvo a povinný 
nezávislý audit). Vznikol tak väčší vplyv 
trhových mechanizmov pri výkone 
zdravotného poistenia a poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a umocnila 
sa konkurencia na tomto trhu. Zákon 
určil povinnú transformáciu zdravot-
ných poisťovní na akciové spoločnosti 
podliehajúce súkromnému právu. 
Zároveň určil povinnosť zdravotným 
poisťovniam uzatvoriť s poskytova-
teľmi zmluvy o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti najmenej v rozsahu 
verejnej minimálnej siete. Zdravotné 
poisťovne tak museli uzatvoriť zmluvu 
tiež s každým, kto poskytuje všeobecnú 
ambulantnú starostlivosť (praktickí 
lekári), ak má tento poskytovateľ 
uzavretú zmluvu najmenej s jedným 
jej poistencom. Zdravotné poisťovne 

dostali zákonnú povinnosť uzavrieť 
zmluvu s každou lekárňou. Ako najdô-
ležitejší externý kontrolný subjekt 
v zdravotníctve bol zákonom zria-
dený Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (údzs), ktorý získal 
rozsiahle kompetencie pri vydávaní 
povolení a pri dohľade nad zdravotnými 
poisťovňami s dôrazom na kontrolu 
ich solventnosti a obsahu a rozsahu 
nakúpených zdravotníckych služieb 
v rámci solidárneho balíka, ale aj na 
kontrolu zdravotníckych zariadení 
v otázkach fi nancovania a poskytovania 
zdravotnej starostlivosti lege artis. 

ZÁKON O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOT-
NEJ STAROSTLIVOSTI, zdravotníckych 
pracovníkoch a stavovských orga-
nizáciách v zdravotníctve upravoval 
transformáciu štátnych poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti (nemocnice, 
polikliniky, sanatóriá) na akciové 
spoločnosti, stanovil podmienky na 
výkon zdravotníckeho povolania, 
defi noval vznik, postavenie, orgány 
a pôsobnosť stavovských organizácií 
(komôr), povinnosti poskytovateľov 
a zdravotníckych pracovníkov, ako aj 
dozor nad dodržiavaním povinností 
a sankcie. Zákon rozšíril okruh subjek-
tov, ktoré si po splnení zákonných 
podmienok mohli nárokovať vydanie 
povolenia na prevádzkovanie zdravot-
níckeho zariadenia. Zámerom bolo 
zaručenie voľného vstupu licencova-
ných poskytovateľov na zdravotnícky 
trh, a tým aj zvýšenie konkurencie. 
Zákon defi noval verejnú minimálnu 
sieť, ktorá vyjadruje najmenší možný 
počet poskytovateľov vo všetkých 
druhoch zdravotníckych zariadení 
na danom území (vúc, príp. okres), 
ktorým sa mala zabezpečiť efektívne 
dostupná, plynulá, sústavná a odborná 
zdravotná starostlivosť.

Posledným zo šestice reformných záko-
nov bol ZÁKON O ZÁCHRANNEJ ZDRA-
VOTNEJ SLUŽBE. Po roku 2004 sa stala 
zzs osobitným typom poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti. Cieľom zvýše-
nia počtu záchraniek bolo, aby 95�% 
obyvateľov bolo zastihnuteľných do 
15 minút od prijatia tiesňového hovoru.
Na šesticu reformných zdravotníckych 
zákonov nadväzovala NOVELA ZÁKONA 
O LIEKOCH A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔC-
KACH z októbra 2004. Tá rozšírila 
možnosti vlastniť lekáreň i právnickými 

osobami a fyzickými osobami, ktoré 
nie sú farmaceutmi. Pred prijatím 
novely mohla byť majiteľom lekárne 
iba fyzická osoba – lekárnik. 

Obdobie po reforme

Robert Fico patril medzi najhorli-
vejších kritikov Zajacovej reformy 
zdravotníctva. Preto hneď po nástupe 
k moci v roku 2006 začal systém 
vracať do pôvodných koľají. Najskôr 
zrušil niektoré paušálne poplatky 
(20 a 50-korunáčky), zaviedol povinné 
odporúčacie (tzv. výmenné) lístky od 
všeobecného lekára, politicky ovlá-
dol Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (možnosť odvolať 
jeho predsedu bezdôvodne), zastavil 
transformáciu štátnych zdravotníc-
kych zariadení na akciové spoločnosti, 
zakázal zisk zdravotným poisťovniam, 
začal zvýhodňovať štátnych poskyto-
vateľov a poisťovne pred súkromnými 
(napr. zaviedol tzv. koncovú sieť, menný 
zoznam nemocníc v minimálnej siete, 
kde sa však dostali zdravotnícke zaria-
denia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
štátu) a zavádzal mäkké rozpočtové 
pravidlá (ochrana pred exekúciami 
a oddlžovanie štátnych poskytovateľov). 
Pribudli aj nové opatrenia, ktoré pôvod-
ným opatreniam neodporovali, skôr 
naopak (do prerozdeľovacieho mecha-
nizmu pribudlo nové kritérium ekono-
mickej aktivity, degresívna obchodná 
prirážka na lieky a dietetické potraviny 
pre distribútorov liekov a lekárne, 
upravilo sa referencovanie cien liekov).

Vláda Ivety Radičovej po svojom 
nástupe opäť začala obnovovať opat-
renia z reformy, zrušila množstvo 
opatrení z obdobia Ficovej vlády 
a v krátkom čase zaviedla aj nové opat-
renia (sprísnili sa napríklad kritériá 
na posudzovanie platobnej schopnosti 
poisťovní; začalo sa zverejňovanie všet-
kých zmlúv na internete medzi zdra-
votnými poisťovňami s poskytovateľmi; 
zrušili sa odporúčacie (tzv. výmenné) 
lístky; zrušil sa menný zoznam 
nemocníc (koncová sieť); obnovila 
sa možnosť vyplácania si zisku zdra-
votnými poisťovňami pri dodržaní 
zákonných podmienok; opätovne sa 
posilnila nezávislosť údzs a pod.
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Najvýraznejšou, najrozsiahlejšou 
a najprínosnejšou zdravotníckou 
reformou roku 2011 bola reforma 
liekovej politiky (zaviedla sa generická 
preskripcia, zefektívnila a strasparent-
nila sa kategorizácia liekov, a pod.).

Dopady všetkých zmien na spot-
rebiteľov nie je možné vtesnať do 
niekoľkých riadkov, preto vyberáme 
iba tie najzaujímavejšie s najvýraz-
nejším dopadom na kvalitu a dostup-
nosť zdravotníckych služieb. 

Kvalita zdravotnej starostlivosti 

V roku 2013 Úrad pre dohľad riešil 
1936 podaní a ukončil 1651 z nich. Záve-
rom bolo, že 227 (14�%) podaní bolo 
opodstatnených, 858 (52�%) neopod-
statnených a ostatných 566 (34�%) 
nebolo predmetom výkonu dohľadu. 
Celkový počet opodstatnených podaní 
stúpol oproti prvému roku fungovania 
úradu v roku 2005 zo 101 na 227 a teda 
o 125�%. Zdravotná starostlivosť nebola 
poskytnutá správne až v 12�% podaných 
podnetov, čo je významný výsledok 
z hľadiska postavenia pacienta v zdra-
votnom systéme a zabezpečenia jeho 
práv. V prvom roku fungovania úradu 
v roku 2005 to bolo len 6�%. Zvyšu-
júci sa počet podaní a predovšetkým 
zvyšujúci sa počet podaní súvisiacich 
so správnym poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti hovorí o záujme spotrebi-
teľov zdravotnej starostlivosti domáhať 
sa spravodlivosti a nárokov na kvalitu 
zdravotnej starostlivosti na úrade.

Okrem nárastu ofi ciálnych podnetov 
a sťažností na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti sa za posledných päť 
rokov, vzhľadom na možnosti písania 
blogov či kontaktovania médií, rozšírili 
aj verejné sťažnosti a kontrola zdra-
votníkov. V sťažnostiach dominovala 
neochota, neodbornosť, nekvalita či 
neprofesionalita pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti. V roku 2012 bolo 
zároveň vysúdené historicky najvyššie 
odškodné od nemocnice. Rekordných 
až 600-tisíc eur má dostať od Fakultnej 
nemocnice v Nitre rodina Šimona B., 
ktorý kvôli pochybeniu zostal po rutin-
nej operácii v bdelej kóme. Práve médiá 
upozornili na množstvo významných 
káuz v zdravotníctve. Reforma zdravot-
níctva v rokoch 2002 – 2006 zaviedla 
povinnosti zdravotných poisťovní 

zhotovovať rebríčky poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti na základe 
súboru indikátorov kvality. Všetky 
tri poisťovne preto tieto rebríčky 
zverejňujú na svojich webových strán-
kach. Bohužiaľ, pre nejednotnosť 
metodológie nie je možné komplexné 
zhodnotenie kvality poskytovateľov 
a tieto hodnotenia majú len orientačný 
charakter. Tento nástroj však začali 
účinne nahrádzať inovatívne trhové 
riešenia, ktoré posudzujú kvalitu 
zdravotnej starostlivosti, akými sú 
napríklad rôzne portály (www.lekar.sk), 
či benchmarky tretieho sektora (Sprie-
vodca pôrodnicami od Health Policy 
Institute, alebo portál o kvalite 
a efektivite nemocníc na Slovensku 
od ineko v spolupráci s Transpa-
rency International Slovensko). 

Dostupnosť zdravotníckych služieb

Po invazívnom náraste pracovníkov 
v zdravotníctve počas obdobia socia-
lizmu sa od roku 1989 až do roku 
2005 počet zdravotníckeho personálu 
postupne znižoval. Neskôr sa tento 
proces pri profesii lekára pomaly 
zastabilizoval. Najvýznamnejší pokles 
zaznamenalo povolanie zdravotnej 
sestry a povolania, ktoré nesúvisia 
priamo s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti.

Od roku 2005 zdravotné poisťovne sú 
povinné uzatvoriť zmluvy s každým 
všeobecným lekárom, ktorý posky-
tuje zdravotnú starostlivosť aspoň 
jednému ich poistencovi. To sa však 
na raste všeobecných lekárov výrazne 
neprejavilo, nakoľko ich kompetencie 
sa výrazne nezmenili. Počas posled-
ných 10 rokov sa počet všeobecných 
lekárov v podstate nezmenil, zásadne 
však zostarli. Podľa údajov Slovenskej 
lekárskej komory je polovica všeobec-
ných lekárov, ktorí vykonávajú prax 
v dôchodkovom veku. Slovensko tak 
potrebuje počas najbližších troch až 
štyroch rokov, z dôvodu vysokého veku, 
vymeniť 700 všeobecných lekárov, 
čo predstavuje tretinu z ich počtu.
Naopak, od roku 2005 sa počet špecia-
listov zvýšil o takmer 14 %. Zákon 
o poskytovateľoch zdravotnej starost-
livosti rozšíril okruh subjektov, ktoré 
si po splnení zákonných podmienok 
mohli nárokovať vydanie povolenia 
na prevádzkovanie zdravotníckeho 

VÝVOJ POČTU PODANÍ NA ÚDZS

▪ Počet podaní ▪ Z toho opodstatnené podnety

Zdroj: autor podľa Mužik, R., Balík, P., Pažitný, P. (2014)

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA LEKÁROV V SR

Zdroj: Pažitný a kol. (2014)

Všetky zdravotnícke profesie výrazne 
starnú a ich náhrada mladšou generáciou 
nie je dostatočná. Kým podiel mladých 
lekárov zostáva zachovaný, podiel 
generácie štyridsiatnikov na celkovom 
lekárskom stave klesol o jednu tretinu. 
Výrazne sa zvýšil podiel starších lekárov, 
predovšetkým vo vekovej kategórii 
60+. Kým v roku 2001 ich bolo celkovo 
1 484 (8 %) v roku 2012 už túto skupinu 
tvorilo 3 532 (19 %) lekárov. Priemerný 
vek lekára sa zvýšil za desať rokov cca 
o 2,5 roka. Kým v roku 2001 bol na úrovni 
44,8 roka v roku v 2011 bol už na úrovni 
47,3 roka. Oveľa alarmujúcejšia situácia 
je u zdravotných sestier. Z priemerného 
veku 43,4 v roku 2001 sa ich priemerný 
vek posunul na 47,6 v roku 2011. 
Za desať rokov sa tak zvýšil o viac než 
4 roky. Zdravotné sestry čelia výraznému 
úbytku generácie do 30 rokov.
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zariadenia. Napriek celkovému počtu 
špecialistov nad rámec minimálnej 
siete, ktorý garantuje predovšetkým 
geografi ckú dostupnosť, je efektívna 
dostupnosť v niektorých mestách pre 
niektoré špecializácie, ako napríklad 
kardiológia, imunológia, diabetológia, 
reumatológia endokrinológia a pod. 
značne znížená. Na vyšetrenie tam 
pacienti čakajú aj niekoľko mesiacov. 
Dôvodom často nie je fyzická nedostup-
nosť lekárov, ale fi nančné či kapacitné 
limity alebo znížený počet ordinačných 
hodín z dôvodu súbehu praxí.

Celkový počet zdravotníckych zaria-
dení sa za posledné desaťročie veľmi 
nezmenil. Nemocnice sa ani nesta-
vali, ani nerušili. Typická všeobecná 
nemocnica na Slovensku má viac než 
40 rokov, je podkapitalizovaná, v strate 
a tiež v zlom technickom stave. Výrazné 
zmeny nastali na úrovni vlastníctva 
a regulácie siete poskytovateľov, 
mierne zmeny nastali v efektívnosti 
využívania nemocničných zdrojov. 
Vlastníctvo sa najvýraznejšie zmenilo 
v rámci decentralizácie v roku 2003, 
keď vlastníctvo väčšiny štátnych zdra-
votníckych zariadení prešlo na úroveň 
samosprávnych krajov a obcí. Iba 
veľký typ nemocníc (tzv. nemocnice 
III. typu), fakultné nemocnice a vysoko 
špecializované zariadenia zostali pod 
správou ministerstva zdravotníctva. 
V poslednom desaťročí sa zaznamenal 
významný vstup súkromných hráčov 
do nemocníc. Najvýznamnejšou sieťou 
slovenských nemocníc je Svet zdra-
via, ktorú vlastní fi nančná skupina 
Penta. Ďalšími významnými hráčmi 
na trhu súkromných nemocníc sú 
Agel, Unipharma, Medirex a ďalšie. 
Napriek vstupu súkromného sektora 
do ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
štát v roku 2013 vlastnil 32 % podiel 
nemocníc – je vlastníkom najväč-
ších poskytovateľov nemocničnej 
zdravotnej starostlivosti. Z pohľadu 
vlastníctva je 36 % zariadení v súkrom-
nom vlastníctve, 14 % má zmiešané 
vlastníctvo, 9 % je vo vlastníctve kraja 
a 3 % v rukách miest. Podľa počtu 
postelí je však v rukách štátu, až 53 %. 

Zatiaľ čo do roku 2004 fungovalo na 
Slovensku 92 ambulancií pozemnej 
záchrannej služby (1 záchranka na 
približne 60 000 obyvateľov), od roku 
2005 sa ich počet strojnásobil na 273 

(1 záchranka na približne 20�000 obyva-
teľov). Cieľom zvýšenia počtu záchra-
niek bolo, aby 95% obyvateľov bolo 
zastihnuteľných do 15 minút od prijatia 
tiesňového hovoru. Tento cieľ sa poda-
rilo dosiahnuť a priemerný dojazdový 
čas záchraniek v roku 2013 bol 12 minút 
20 sekúnd. Z celkového počtu 273 zzs 
je 92 rlp na akútne prípady a 181 rzp.

V súčasnosti pôsobí na trhu vyše 1931 
verejných lekární a pobočiek, zatiaľ 
čo pred reformou v roku 2002 to bolo 
necelých 1200 lekární. K výraznej 
zmene v počte došlo po roku 2004, 
od kedy môže lekáreň vlastniť aj 
človek bez farmaceutického vzdela-
nia a navyše došlo tiež k uvoľneniu 
demografi ckej a geografi ckej regulá-
cie – zrušenie limitácie na vzdialenosť 
lekární a spádové oblasti. Až 22�% 
všetkých lekární na Slovensku patrí 
do lekárenských reťazcov pod jedným 
vlastníkom, zatiaľ čo 81�% lekární je 
zapojených do virtuálnych sietí. Samo-
statných lekární je na Slovensku menej 
ako 10�%. V posledných rokoch bol 
lekárňam povolený internetový výdaj, 
bola zavedená generická preskripcia 
a lekárne začali vykonávať jednoduché 
diagnostické merania. Zároveň sa zlep-
šili informačné systémy v lekárňach, 
ktoré lekárnikom poskytujú v aktuál-
nom čase informácie o interakciách 
liekov kupovaných klientom a informá-
cie o ich bezpečnom užívaní.

Na záver…

Napriek výraznej kritike reformy ľavi-
covým spektrom politikov a voličov, 
významnej časti lekárnikov a časti 
lekárov, reforma zdravotníctva z dielne 
Rudolfa Zajaca a jeho reformného 
tímu bola doposiaľ najkomplexnejšou 
systémovou zmenou slovenského zdra-
votníctva, pričom pozitíva a prínosy 
prevážili negatívne dopady. Po desia-
tich rokoch môžeme konštatovať, že 
všetky z vtedajších reformných záko-
nov, aj keď viacnásobne novelizované, 
platia dodnes. Väčšina nastavení, 
inštitúcií a nástrojov zostala dodnes 
zachovaná. Napriek kritike nebol 
dodnes sformulovaný alternatívny, 
možno lepší, zdravotný systém. Systém 
nie je dokonalý a potrebuje perma-
nentnú údržbu vzhľadom na zmeny 
v spoločnosti spôsobené starnutím, 
očakávaním obyvateľstva, vývojom 
vedy a techniky a pod. Doteraz sa však 
nenašiel nik, kto by takýto systém 
dokázal uchopiteľne popísať a túto 
zmenu premietnuť do legislatívneho 
návrhu. Aj preto treba veriť, že niekto 
nadviaže na reformné kroky z roku 
2004 a upraví slovenský zdravotný 
systém na požadovanú úroveň. ▪

VLASTNÍCTVO ZDRAVOTNÝCH ZARIADENÍ 
V SR V ROKU 789:

Zdroj: Pažitný a kol. (2014)
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Eastern European borderlands:
Current account defi cit and economic growth

Introduction

Economic growth is the central 
element of any economic system. Today, 
under the economic growth we gener-
ally recognize not just a short-term 
increase in real output, but a long-term 
trends associated with the development 
of the productiveness. In the analysis 
of economic growth, the important 
role is played by the sectorial structure 
of the economy, institutional changes, 
public policy and so on. However, the 
post-soviet economic growth often 
went along with a growing defi cit of 
a current account. Current account 
refl ects the transactions in goods, 
services and income and is an impor-
tant indicator for econometric model-
ling. The main goal of this article is to 
fi nd the impact of current account on 
the economic growth in the region of 
post-soviet states (Belarus, Ukraine, 
Moldova, Baltic States). The working 
hypothesis is the following – in long-
term period current account defi cit 
does not lead to economic growth. 
We use statistical data from National 
banks of Belarus, Ukraine and Moldova 
and from Eurostat for The Baltic 
States to support our hypothesis.

Sampling

Geographical area of the East Euro-
pean borderlands (land forming 
a border or frontier) is identifi ed 
differently in various sources. The 
mentioned theoretical identifi cation 
of the Eastern European borderlands 
can be presented as followed (fi g. 1). 

We identify a group of countries in the 
region, both on the basis of geographi-
cal location, and based on common 
economic past in the ussr. Also the 
special interest presents the asymme-
try of the economic transformation in 
this variety of countries from Estonia, 
a member of the euro zone to Moldova 
and Ukraine, that are dominated by 

quasi-market economic systems, which 
is aimed at obtaining economic rents.
According to Shevchuk (2011), common 
to all six economies is their openness 
and diversity of economic threats, 
among them – the dependence on 
energy imports, export oriented indus-
try production, defi cits of the balance 
of payments etc. To evaluate the impact 
of current account defi cit on economic 
growth we implement vector autore-
gressive modelling (var) that has the 
following theoretical view.

Impulse response functions are useful 
for studying the interactions between 
variables in a vector autoregressive 
model. They represent the reactions 
of the variables to shocks hitting the 
system. This is how we do the forecast 
at fi g. 6 and 7. We use EViews 8 soft-
ware for econometric modelling.

Review of economic indicators

The result of effective public policy 
fi nds its refl ection in macroeconomic 
balance. After more than 20 years of 
permanent transition of former soviet 
states, we can evaluate the effectiveness 
of that process through the prism of 
economic growth and current account. 
It is important due to the specifi c 
features of the post-soviet countries: 
export oriented industrial production, 
growing openness of the economies, 
and dependence on foreign capital 
markets (Shevchuk, 2011).

The post-Soviet transformation took 
place under the infl uence of many 
factors and at different speeds, which 
led to the current state of the three 
post-socialist economies of Belarus, 
Ukraine and Moldova, and the Baltic 
countries – Lithuania, Latvia and 
Estonia. One of the macroeconomic 
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indicators that refl ects the output of 
transformations is the current account 
of the balance of payments and its 
interdependence with economic 
growth. One of the traditional 
economic indicators, which allows us to 
estimate the effi ciency of implemented 
transformational changes is gdp per 
capita in ppp. The dynamic of gdp on 
ppp is presented at fi g. 2.
 
The main distinguishing feature 
of gdp on ppp growth is irregularity 
for Belarus, Ukraine and Moldova. 
Different vectors of economic policy 
and foreign economic priorities can 
explain this differentiation. Besides, 
the volume of shadow economies 
in Ukraine and Moldova does not 
allow refl ecting the real situation. 

As we can see from fi g. 2, the feature 
of Moldovan gdp ppp is its low level 
(less than 5000 usd), which eventually 
has not signifi cantly increased. Even 
crisis decline in 2009 was the lowest 
in Moldova due to the insuffi cient 
level of its integration into the world 
economy. For Lithuania, Estonia and 
Latvia we observe the synchronicity 
of growth and downs. Similar size 
of national economies, structure 
of gdp and eu membership are the 
factors that explain this (fi g. 2). The 
Baltic countries have made signifi cant 
progress in the integration aspira-
tions and joined the eu in 2004. 

Belarus has developed its own unique 
model of market socialism and has 
achieved high rates of economic 
growth in the period, which ended with 
the global fi nancial crisis, primarily due 
to the rapid accumulation of assets as 
a result of high investment ratio to gdp. 
The total size of gdp is objectively less 
than the gdp of Russia, Ukraine and 
Kazakhstan. In the pre-crisis growth 
rate of gdp Belarus anticipated both 
Russia and Ukraine. During the fi nan-
cial crisis, Belarus maintained growth 
in all sectors of the national economy. 

Strong growth is primarily the result 
of the availability of an educated and 
disciplined workforce and high levels 
of investment, which provided subsi-
dies for energy imports and direct 
fi nancial support from Russia. These 
factors have softened the impact of the 

FIG. � Th eoretical identifi cation of Eastern European borderlands. SOURCES Titarenko (2013), MGIMO (��)

FIG.  Dynamics of GDP on PPP for Eastern European borderlands (including Baltic States).

FIG. * Current account dynamics in Belarus, Ukraine and 

Moldova. SOURCE: National Banks’ statistics

FIG. � Current account dynamics in Estonia, 

Latvia and Lithuania. SOURCE: Eurostat

FIG. + Volumes of GDP Belarus, Ukraine, Moldova, 

bln. USD (A); Lithuania, Latvia, Estonia, bln. EUR (B). 

SOURCE: Eurostat, National statistics.
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FIG. / Impulse response function of GDP to current 

account. Belarus (A), Moldova (B), Ukraine (C). 

SOURCE: Modelling in EViews.
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FIG. 0  Impulse response function of GDP to current account. Estonia (A), Lithuania (B), Latvia (C).

SOURCE: Modelling in EViews.
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balance of payments constraints on 
economic growth in Belarus. External 
vulnerability has always been a weak 
point in the model of growth not only 
in Belarus, but also in Ukraine and 
Moldova. During the past decade, 
imports were not balanced by exports, 
resulting in the current account defi -
cit that remains high, and the level of 
foreign reserves steadily declining 
(fi g. 3). The time lag for the negative 
infl uence of world economic crisis 
was 2 years for Belarus in comparison 
with Ukraine, where the sharp decline 
occurred in 2009. A sharp decline in 
exports in Belarus was also triggered 
by a reduction in subsidies for oil and 
gas imports from Russia and by the 
imbalanced centralized pay rise.

However, it should be noted that still 
it has not fully assessed the impact of 
being a part of the Republic of Belarus 
in the Customs Union with Russia 
and Kazakhstan. This is due to the 
limited objective statistical data and the 
research work carried out at this stage 
in the fi eld of economics. The impact 
of the Maidan revolution, the Crimea 
annexation and anti-terroristic opera-
tion in Eastern Ukraine have on the 
economic growth is still hard to evalu-
ate. But Ukraine has faced the great 
devaluation of its national currency and 
decline in almost all spheres of industry. 

Despite the rather high level of produc-
tion in Belarus, Ukraine and Moldova, 
which retained most of the enterprises 
of the Soviet era, products have low 
competitiveness and exports mostly 
to Russia and cis countries. Since 
the end of 2005 and early 2006 in 
Ukrainian imports exceeded exports 
regularly (which is refl ected in the 
current account balance), and the 
lack of foreign exchange earnings 
successfully covered by the fl ow of 
investment and borrowing money 
from abroad. In addition, the analysis 
of the balance of payments of Ukraine 
should be noted that in the period 
2000�–�2010 consumer lending grew. 
Foreign banks through their branches 
in Ukraine lent people money to 
purchase mostly imported technology.

In a short time the infl ow of foreign 
capital has turned into outfl ows 
when in September 2008 the surplus 

capital account exceeded 1 billion 
dollars. The following month defi cit 
reached almost 1.5 bln. usd. A similar 
overall dynamics can be observed 
in current account fl uctuations in 
the three Baltic countries (fi g. 4).
 
Current accounts began to deterio-
rate even before joining the eu, and 
since 2005 the defi cit began to grow 
synchronously to the crisis in the 
global and European economies. After 
joining the European Union, foreign 
investors have signifi cantly reduced 
the size of the premium, therefore rates 
fell and the borrowed foreign capital 
rushed into Baltic economies. At the 
same time, the structure of economic 
growth changed – before growth 
of real exports played an important 
role, now − investment and private 
consumption. Several eu countries 
have opened their labor markets 
to Estonia, Latvia and Lithuania, 
resulting in signifi cantly simplifi ed 
procedure of labor migration and, as 
a consequence, the fl ow of immigrants 
from the Baltic States increased.

The Eastern European borderlands 
are characterized by a large depend-
ence on external fi nancial markets. 
For countries that are not eu members 
particularly acute is the problem of 
maintaining exchange rates. Lately, 
especially in Ukraine, there is a signifi -
cant depreciation of the currency 
under the infl uence of factors such as 
military operations in the eastern part 
of Ukraine, reducing the volume of 
industrial production, selectivity when 
refi nancing the banking sector, which 
is one of the main buyers of foreign 
currency. The volumes of national 
gdp are presented at fi g. 5. It should 
be noted that gdp growth took place 
under the signifi cant defi cit of the 
current account balance of all Eastern 
European borderlands countries.

Results

The hypothesis of our study is that 
in the medium term, the current 
account defi cit will stimulate 
economic growth. Modelling results 
are presented in fi g. 6 and fi g. 7. 

After the simulation, we can give 
following economic interpretation 
of the results. The most statistically 
signifi cant result was obtained for 
Ukraine. In the short and medium 
term, the current account has a posi-
tive effect on gdp. However, in 
the long term, this impact will be 
negligible due to the capital outfl ow 
and net foreign debt growth. 

Results for Belarus is ambiguous, since 
the current account of the country 
most of the latter depends on the state 
of the Russian economy, so the impact 
of the current account to gdp is in fl uc-
tuation nature. In Moldova, the result 
was unexpected, since as noted above, 
the current account varies slightly, 
but in the medium to long term, the 
current account defi cit will be chal-
lenging for the growth of gdp. Thus, 
alignment and maintenance of positive 
values of the current account is critical 
for economic policy in Ukraine and 
Belarus. The same algorithm is used for 
Estonia, Lithuania and Latvia.

The results show a positive effect of 
current account defi cit to gdp growth 
in Lithuania and, partly, Estonia. 
Defi cit of current account turned out 
to be a determining factor in capital 
infl ows. However, these fi ndings need 
further investigation. While for Latvia 
a positive effect of fl uctuations in the 
current account to gdp was not found 
for economic growth, this factor should 
be considered as the vulnerability to 
the economic situation in Latvia.

The global crisis of 2008�–�2010 and the 
subsequent upheavals in the euro zone 
have seriously weakened the solvency 
of the Baltic States. After receiving 
confi rmation of the vulnerability of 
modern economic structure, Latvia, 
Estonia and Lithuania should continue 
the transformation of their own econo-
mies to the digit economy, as these 
countries have all necessary conditions 

– geographic proximity to high-tech 
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Nordic countries, advanced electronic 
infrastructure, qualifi ed working force 
and attractiveness for Western capital.

Discussion

We segregated the sub-region of 
the Eastern European borderlands 
because it is under the impact of 
similar exogenous factors and civili-
zational ranges. Taking into account 
the different speed and effectiveness 
of economic transformation, Belarus, 
Ukraine and Moldova need more 
practical experience that might be 
taken from the Baltic States. The 
results showed us that only Ukraine 
has the most statistically signifi cant 
result obtained. In the short and 
medium term, the current account 
has a positive effect on gdp. However, 
in the long term, this impact will be 
negligible. This might be explained 
partly by the infl ows of foreign capital 
in 2004–�2008. Besides, Ukraine is 
one of the world’s leaders in money 
transfers from the working Ukrainians 
from abroad (the amount of money 
transferred amounted to the volume 
of foreign investments in 2013). We 
discovered a positive effect of current 
account defi cit to gdp growth in 
Lithuania and, partly, Estonia. Defi cit 
of current account turned out to be 
a determining factor in capital infl ows. 

Conclusion

In the conclusion, we should mention 
that according to the results the 
effectiveness of transformation was 
low for Ukraine and Moldova. The 
orientation of the political elites was 
primarily to the fast enrichment and 
getting extra economic rents. It led 
to economic imbalances, shadow 
economy and slow economic growth. 
At the same time, Belarus managed 
in the period of 2003-2008 reached 
certain economic results, but due to the 
national public policy became greatly 
dependent on the Russian economy. 
There should be certain adjustments 
in the economic aspects of public policy 
in Belarus, Ukraine and Moldova that 
should deal with the mostly nega-
tive effect of current account defi cits 
for the future economic growth. For 
these three countries we reject our 
hypothesis about interrelations of 
current account and economic growth.

Lithuania, Latvia and Estonia showed 
a consolidated position in the future 
developments of their states. They 
managed to reach a higher rate of 
economic growth, reformed their 
national economies and synchronously 
raised the level of gdp per capita. 
Besides, joining the eu opened new 
markets for national producers at the 
same time making Baltic economies 
more vulnerable to global imbalances. 
Defi cit of current account turned 
out to be a determining factor in 
capital infl ows. However, these fi nd-
ings need further investigation. ▪
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