
Milí čitatelia, letný semester sa 
nám pomaly blíži k svojmu koncu 
a s ním prichádza aj posledné číslo 
PPNka v tomto akademickom roku. 
V ňom sa dočítate tradične o novin-
kách na ÚVP, prečítate si viacero 
zaujímavých reportáží, či už z konfe-
rencie NISPAcee v Záhrebe, na ktorej 
sa zúčastnil takmer celý tím ÚVP, 
alebo z erasmových pobytov Daniela 
Klimovského a Janky Kubíkovej. 
Všetkým určite odporúčam prečítať 
si výborný rozhovor s našou končia-
cou doktorandkou a bývalou šéfre-
daktorkou PPNka Katkou Števove. 

Do odbornej prílohy prispela popí-
saním nudgingového experimentu 
zo svojej diplomovej práce Nikola 
Bobčíková. Keďže chceme naše 
PPNko stále vylepšovať, v aktuálnom 
čísle pribudli aj dve nové rubriky. Do 
rubriky Recenzia v rámci Odbornej 
prílohy budú naši doktorandi pravi-
delne prispievať recenziami odbor-
ných článkov či kníh, ktoré si mali 
možnosť prečítať. Druhou novinkou 
je rubrika Študentské okienko, 
v ktorej dávame priestor študentom 
(nielen) ÚVP písať na akékoľvek témy 
verejného života, ktoré ich zaujímajú. 

Pokiaľ chcete do tejto rubriky 
prispieť v budúcom čísle aj svojím 
článkom, nezabudnite mi napísať.
Končiacim študentom želám veľa 
šťastia a zúžitkovanie vedomostí 
nadobudnutých počas štúdia na ÚVP 
na štátniciach. A nezabudnite, keď sa 
budete chcieť dozvedieť, čo sa deje na 
vašej alma mater, stačí si kliknúť na 
najnovšie číslo PPNka.

Martin Kollárik, šéfredaktor
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NOViNKy & AKtuAlity

Hostia na kurzoch ÚVP

Kurzy na ÚVP sa naďalej snažíme 
zatraktívniť aj návštevami zaujímavých 
hostí. Na prednášku Verejných financií 
14. apríla sme pozvali Jiřího Vlacha, 
ktorý stál pri zrode prvého zákona 
o verejnom obstarávaní na Slovensku, 
ako aj jeho následnom vylepšovaní. 
Študenti sa tak mali možnosť dozvedieť 
množstvo informácií o histórii a súčas-
nosti verejného obstarávania (nielen) 
na Slovensku priamo z prvej ruky. 
Kurz Komparatívnej verejnej politiky 
zas obohatila prednáška a diskusia so 
Zuzanou Čačovou z Nadácie otvorenej 
spoločnosti. Zuzana rozprávala naprí-
klad o tom, ako byť aktívnym občanom 
s inšpiráciami z islandu. Hosťom za 
pútavé prednášky ďakujeme a prilákať 
zaujímavých hostí z praxe na ÚVP sa 
budeme snažiť aj naďalej. ▪

Návšteva z Bieloruska

Zapojili sme sa do 
grantovej výzvy VEGA

V apríli sa dva výskumné tímy v rámci 
ÚVP zapojili so svojimi projektami do 
grantovej výzvy Vedeckej grantovej 
agentúry MŠVVaŠ a SAV. Prvý projekt sa 
chce bližšie zamerať na skúmanie feno-
ménu nezávislých kandidátov na primá-
torov miest v komunálnych voľbách 
SR a na vzťahy nezávislých primátorov 
a lokálnych zastupiteľstiev. Cieľom 
projektu je odhaliť faktory, ktoré vplý-
vajú na úspešnosť nezávislých kandi-
dátov vo voľbách, ako aj nájsť odpovede 
na to, akú podobu majú vzťahy medzi 
exekutívou a legislatívou v samosprá-
vach, ako sa formujú a aké to má impli-
kácie pre verejné politiky navrhované 
a presadzované na úrovni miestnej 
samosprávy. Ambíciou druhého 
projektu je priniesť viac svetla do úlohy 
odborných komisií v samosprávach pri 
generovaní a transfere poznania. Na 
konkrétnych vybraných samosprávach 
Slovenskej republiky chce skúmať vzťah 
členov odbornej komisie (vytvorenie 
kategórií odborných komisií) a spôsob 
ich práce pri generovaní poznania pre 
mestské zastupiteľstvo. Veríme, že sa 
nám s oboma projektami vzhľadom na 
ich jedinečnosť a predpokladaný prínos 
pre akademické poznanie podarí 
uspieť. ▪

ÚVP na konferencii 
o Big Data

V dňoch 23 – 25. mája doktorand Matúš 
Sloboda diskutoval v Bruseli v Centre 
for European Policy Studies (CEPS) 
o Big data a ich úlohe vo verejnej poli-
tike a výskume. Jednou z hlavných tém 
bolo to, ako Big data využívať pri tvorbe 
a presadzovaní politík. ▪

už štvrté stretnutie Public Policy Book 
Clubu sa uskutočnilo 25. mája. Na 
Ústave verejnej politiky sme diskuto-
vali o knihe Jareda Diamonda Guns, 
Germs, and Steel: the Fates of Human 
Societies. S historikom a výskumní-
kom SAV Adamom Hudekom sme deba-
tovali o tom, ako historicky vznikli 
rozdiely medzi spoločnosťami. tešíme 
sa na v poradí už piate stretnutie budúci 
akademický rok. ▪

Nadácia Pontis požiadala ÚVP o usku-
točnenie diskusie so skupinou Bieloru-
sov, ktorí sa prišli dozvedieť viac o tom, 
ako na Slovensku pracuje verejný sektor, 
verejná politika, vysoké školstvo, či 
mimovládny sektor. V rámci hodinového 
stretnutia sme sa sústredili aj na také 
témy, ako sú techniky zvyšovania kvality 
pri výučbe a vede na vysokých školách, 
či zapájanie študentov do procesu 
výučby. ▪

Stretnutie Public Policy 
Book Clubu
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Na Ústave verejnej politiky sme pred 
pár rokmi uvažovali nad posilnením 
ekonomických kurzov človekom, ktorý 
ekonómiu nielen teoreticky ovláda, ale 
má skúsenosť aj s aplikáciou ekono-
mických princípov do rozhodovania vo 
verejnom sektore. Doc. Beblavý navrhol 
Martina Filka a ten sa na pár rokov 
stal našim kolegom. Čerstvý absolvent 
ERASMUS university v Holandsku so 
špecializáciou na health economics 
a zároveň i so skúsenosťou zo slovenskej 
praxe na inštitúte finančnej politiky 
na Ministerstve financií bol ideálnou 
kombináciou teórie a aplikovanej 
ekonómie v praxi. Vynikajúco tak 
dopĺňal náš tím politológov, sociológov 
a ekonómov v odbore Verejná politika, 
ktorý stavia na multidisciplinarite 
a aplikovanej výučbe s prepojením na 
riešenie aktuálnych výziev verejného 
sektora. Plný pozitívnej energie a chuti 
do práce Martin nastúpil ako vyučujúci 
na plný pracovný úväzok a učil nielen 
povinné ekonomické kurzy v oblasti 
verejnej politiky ako napr. Verejné 
financie, ale rozhodol sa zaviesť aj nové 
voliteľné kurzy: teória rozhodovania 
a Zdravotnícka politika. Sám totiž veľmi 
dobre vedel, že vo verejnom sektore sa 
robia ťažké rozhodnutia a študentov na 
to pripravoval. Jeho srdcovkou bol kurz 
Zdravotnícka politika a veľmi túžil, aby 
vyrástla generácia odborníkov, ktorá sa 
špecializuje a rozumie ekonomickým 
dilemám v zdravotníctve. Sme radi, že 
tento kurz na Ústave stále máme a učí 
ho jeho absolvent a náš doktorand 
Roman Mužik, ktorý pôsobil aj v slo-
venskom think-tanku Health Policy 
institute.

Keď som sa na jeseň akademického 
roka 2015 / 16 stala riaditeľkou ÚVP, 
znova som hľadala ekonóma s reálnou 
skúsenosťou z verejného sektora na 
vyučovanie kurzu Ekonómia vo verejnej 
politike. Ako prvému som zavolala 
Martinovi. Napriek jeho pracovnej vyťa-
ženosti – bol už riaditeľom inštitútu pre 
finančnú politiku a pracoval na množ-
stve nových koncepcií ako napr. hodnota 
za peniaze (Value for Money) – dohodli 
sme sa hneď, poznal náš Ústav a prácu 
so študentmi mal rád. Aj oni si ho obľú-
bili, a to dokonca tak, že ho presvedčili, 
aby ich učil aj v tomto letnom semestri 
kurz Verejné financie. A tak tentokrát 
Martin volal mne s tým, že chce učiť 
a študenti Ústavu sú super. Veľmi ma to 
potešilo, spokojnosť totiž bola na oboch 
stranách, čo nie je v akademickom svete 
úplne bežné. Diskutoval s nami novú 
učebnicu o behaviorálnej ekonómii 
a rád prichádzal so študentami disku-
tovať aj mimo vyučovacieho procesu na 
rôzne odborné diskusie, ktoré Ústav 
verejnej politiky pravidelne organizuje.

Martin Filko nám bude chýbať 
Doc. eMília Sičáková-BeBlavá a Doc. katarína Staroňová

Martin však tento semester nedoučí 
našich študentov, nebude v štátnicovej 
komisii, nebudeme si volať ohľadne roz-
voja Ústavu, nebude už živo a zanietene 
diskutovať ani v budúcnosti. Martin 
tragicky odišiel, posledná rozlúčka 
s ním sa konala v Bratislave 15. apríla. 
Boli sme tam aj s našimi študentami. 
Bude nám chýbať náš kamarát, kolega 
aj učiteľ. ▪

Martin, Zbohom! 
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REPORtáž

Exkurzia v Budapešti

Skoré ranné vstávanie neteší azda 
nikoho z nás a taký bol aj začiatok 
exkurzie. Do Budapešti sme cestovali 
ranným vlakom z bratislavskej 
hlavnej stanice, pričom našou cieľovou 
stanicou bola budapeštianska stanica 
Keleti. Cesta trvala niečo cez dve 
hodiny, ale zbehla nám vďaka diskusii 
rýchlo. Vzhľadom na bohatý plánovaný 
program sme dopravu v Budapešti 
vyriešili 24-hod. lístkom na miestnu 
hromadnú dopravu a hneď potom sme 
nastúpili na zelenú linku metra. Naším 
cieľom bola Fakulta verejnej správy 
Národnej školy pre verejnú službu 
(National School of Public Service)*, 
ktorá sa nachádza v budínskej časti 
mesta. Po vystúpení z metra sme 
síce museli ešte kráčať do kopca 
približne 15 minút, no zvládli sme to 
bez akejkoľvek ujmy a na spomínanú 
fakultu sme dorazili v plnom počte. 
Samotná fakulta sídli v architektonicky 
zaujímavej budove a viacerí z nás sme 
boli v rozpakoch. Budova nám totiž 
po vizuálnej stránke pripomínala skôr 
nejaký úrad, než univerzitnú budovu. 
Po chvíli čakania vo vstupnej hale nás 
vyzdvihla naša prednášajúca, Dr. Júlia 

utorok 17. mája 2016 sme 
očakávali inak ako bežné 
utorky akademického 
roka 2015 / 2016. 
V tento deň sme sa totiž 
ako študenti Ústavu 
verejnej politiky FSEV 
UK zúčastnili exkurzie 
v Budapešti. Keďže išlo 
o prvú takúto exkurziu, 
očakávania na našej 
strane boli rôzne, no už 
na začiatku vám môžem 
prezradiť, že exkurzia 
určite splnila svoj účel 
a nám sa podarilo zažiť 
to, čo sa bežne v rámci 
výučbového procesu 
nezažíva.

t. Kovács, ktorá na navštívenej fakulte 
pracuje ako odborná asistentka, 
pričom sa venuje problematike ústav-
ného práva. Po rýchlom zoznámení 
nás odviedla do miestnosti, kde začala 
prednášať na tému ústavného systému 
Maďarska a postavenia najvyšších 
orgánov verejnej moci. už počas pred-
nášania padlo niekoľko otázok, no ešte 
viac ich bolo otvorených po skončení 
prednášky. Dr. Kovács sa snažila odpo-
vedať na každú z týchto otázok a veľmi 
oceňujeme to, že po celý čas na nás 
pôsobila priateľským a milým dojmom. 
Aj to bol jeden z dôvodov, prečo môžem 
túto prednášku vyhodnotiť veľmi 
pozitívne. Prednášku sme uzatvorili 
obligatórnym skupinovým fotením 
s prednášajúcou a po rozlúčke sme 
nabrali smer budapeštianske centrum.

Po ceste sme sa rozhodli najprv rýchlo 
občerstviť, aby sme nabrali energiu, 
lebo viacerým začala dochádzať 
už počas prednášky. Z fakulty sme 
potom prešli popri klasickom Hoteli 
Gellért na Most slobody (Szabadság 
híd) a krátkou prechádzkou sme sa 
z budínskej strany mesta dostali do 

StaniSlava Danišová, autorka je študentkou Ústavu verejnej politiky
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jej peštianskej časti. Most slobody je 
známy svojím chvením, keď po ňom 
prechádzajú električky a sami sme si to 
mohli niekoľkokrát vyskúšať, pretože 
kým sme sa dostali na jeho druhú 
stranu, míňalo nás ich niekoľko. Je 
pritom úžasné, že električky po tomto 
moste začali premávať už na konci 
19. storočia. Hneď za mostom sme 
narazili na budovu univerzity Corvinus, 
ktorá má aj v zahraničí dobré meno, 
a vedľa ktorej sa nachádza centrálna 
tržnica (Vásárcsarnok). Jej návšteva 
je povinnou jazdou pre turistov 
v Budapešti a tak sme neodolali a aj 
my sme nakukli dovnútra. Zhodnúť 
sa pri tom môžeme na jednom – ak si 
chce niekto kúpiť suvenír z Budapešti, 
pravdepodobne nenájde lepšie miesto. 
A nemusí ísť ani o suvenírovú klasiku 
v podobe magnetiek, príveskov, alebo 
podobných drobností. určite si tam 
dokážu nájsť ten svoj suvenír aj rôzni 
gurmáni, pretože najmä prízemie 
tržnice je plné produktov miestnych 
farmárov. Od tržnice je to iba na skok 
na Kalvín tér, kde sa záujemcovia 
o históriu môžu pokochať nielen 
kalvínskym bielym kostolom, ale tiež 
sochou venovanou J. Kalvínovi. A odtiaľ 
je to už naozaj iba kúsok k všetkému 
podstatnému v peštianskom centre. 
Katedrála sv. Štefana očarí každého 
svojou monumentálnosťou a námestie 
pred ňou je vždy plné turistov a tých, 
ktorí lákajú turistov na rôzne zážit-
kové aktivity. Budova maďarského 
parlamentu (Országházu) patrí nielen 
k dominantám Budapešti, ale určite tiež 
k najkrajším historickým architekto-
nickým pamiatkam v priestore strednej 
Európy. Honosnosť tejto budovy na nás 
pôsobila až rozprávkovo a je v príkrom 
kontraste k tomu, ako pôsobí na 
návštevníka parlamentná budova na 
Slovensku. Pri parlamente sme našli 
príjemnú kaviareň, kde sme si takmer 
všetci dali kávu a pokračovalo sa ďalej. 
Prakticky hneď za budovou sa nachá-
dza pamätník nezmyselným obetiam 
druhej svetovej vojny, ktorý vyzerá ako 
prezentácia dobových topánok vyro-
bených z medi. tí, ktorí však poznajú 
históriu, vedia, že ide o emocionálne 
silný odkaz, pretože medené plastiky 
topánok sú kópiou topánok, ktoré na 
brehu Dunaja zanechali osoby, ktoré 
boli následne zastrelené a sotené do 
studených vôd tejto rieky. Každý, kto 
si dokáže predstaviť v takejto topánke 

nohu živého človeka, nemôže tento 
pamätník obísť bez toho, aby sa aspoň 
na chvíľu nezamyslel nad tým, aké 
strašné veci dokážu robiť ľudia iným 
ľuďom v mene pomýlenej politiky 
sprevádzanej nezmyselnou nenávisťou 
a zaslepenosťou.

Úplne iným zážitkom bola návšteva 
slávneho budapeštianskeho tropicária, 
ktoré sa honosí titulom najväčšieho 
oceanária v strednej Európe. Cesta 
tam síce trvá z centra mesta viac než 
20 minút, no návšteva rozhodne stojí 
za to. Pre celú skupinu to bol obrovský 
zážitok, pretože sme mali možnosť 
vidieť živočíchy, ktoré nie sú bežne 
k videniu ani v zoologických záhradách. 
Asi všetkým sa páčili veľké žraloky 
a raje a väčšina z nás si vyskúšala hlade-
nie menších (a snáď nie nebezpečných) 
rají, ktoré plávali v na to určenom 
bazéne. Úžasný bol ale aj pohľad na 
majestátneho aligátora, šantiace malé 
opičky, či na akvárium, ktoré vyzeralo, 
ako by sa v ňom odohrával príbeh 
Hľadá sa Nemo. Celkovo prehliadka 
trvala asi hodinu a všetci sme si odniesli 
skvelý zážitok. 

Našu exkurziu sme ukončili tam, 
kde sme ju začali, teda na budínskej 
strane mesta. Metrom sme sa 
dopravili k Chrámu sv. Mateja 
(Mátyás-templom), ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie a najkrajšie sakrálne 
stavby v Budapešti. Samotný chrám 
je obklopený tzv. Rybárskou baštou 
(Halászbástya), kde sa dajú stráviť 
hodiny vďaka farebným výhľadom, 
ktoré ponúka na peštiansku stranu 
mesta. Odtiaľ sa síce dá pokračovať na 
Budínsky hrad (Budai Vár), no v tomto 
prípade sme už nemali čas navštíviť 
aj túto časť mesta. A tak sme sa už iba 
presunuli na stanicu Keleti a nabrali 
sme smer Bratislava. ▪

*National university of Public Service je štátnou 
vyššou vzdelávacou inštitúciou (nie verejná 
univerzita), ktorá vznikla v roku 2012 novým 
zákonom, ktorý zlúčil Štátnu Vojenskú Akadémiu, 
Štátnu Policajnú Akadémiu a niekdajšiu fakultu 
verejnej správy Corvinus university do jedného 
celku. Zamestnanci štátnej správy (či budúci alebo 
súčasní) sa môžu vzdelávať len na tejto jedinej 
inštitúcii v Maďarsku.
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ROZHOVOR

Výber dobrej témy sa rovná 
polovici úspechu 

Katarína Števove je v súčasnosti končiacou doktorandkou na Ústave verejnej 
politiky. Počas jej štvorročného pôsobenia sa venovala viacerým aktivitám 
a projektom, učila niekoľko predmetov a nejaký čas pôsobila aj ako šéfredaktorka 
PPNka. Prečítajte si viac o jej zážitkoch a skúsenostiach v rozhovore. 

JakUB varíni, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Rozhovor s Mgr. Katarínou Števove, končiacou doktorandkou na ÚVp 

Na ÚvP si vyštudovala magisterské 
štúdium, ktorému predchádzalo tvoje 
bakalárske na Filozofickej fakulte 
v odbore andragogika. Aké sú najzá-
sadnejšie rozdiely medzi nimi? 
ide o tú istú univerzitu, takže systém 
bol rovnaký, ale samozrejme rozdiely 
tam boli. Za najzásadnejší by som 
označila asi spôsob výučby, ktorý bol 
na katedre andragogiky povedzme 
zastaranejší a na prednáškach sme 
viac počúvali, ako diskutovali. Ale to je 
individuálne a veľmi to záleží od jednot-
livých vyučujúcich, aj od momentálnej 
nálady na danom pracovisku. tiež to 
bolo aj o čosi jednoduchšie štúdium 
ako verejná politika. Ale tiež ako ktoré 
predmety, čo závisí aj od toho ako si 
študent nastaví voliteľné predmety. 
Ja som mala napríklad aj viacero 
predmetov z politológie, ktoré boli 
náročnejšie, ale mala som aj zopár tzv. 
kreditov zadarmo, čo boli predmety 
o ktorých všetci vedeli, že je učivo buď 
veľmi jednoduché alebo motivácia 
vyučujúceho príliš slabá.

Čo bol hlavný dôvod, prečo si sa 
rozhodla práve pre verejnú politiku?
tých dôvodov bolo viacero. Jednak ma 
štúdium andragogiky nepresvedčilo, 
že by bolo samo o sebe dostačujúce 
a nevidela som veľký zmysel v získaní 
Mgr. titulu v tomto odbore. Absolútnou 
motiváciou bol ale fakt, že sme v tom 
čase stratili akreditáciu. Pamätám si 
ako mi prof. Malíková, bývalá riaditeľka 
ÚVP, hovorila, že sa veľmi zamýšľala nad 
tým, či je nejaký prienik medzi štúdiom 

andragogiky a verejnej politiky a či je 
teda vhodné absolventov z andragogiky 
prijať na štúdium verejnej politiky. No 
a nakoniec som práve ja skončila na 
PhD. štúdiu.

Splnilo štúdium verejnej politiky (Mgr.) 
tvoje očakávania?
No to je veľmi ťažká otázka. Na jednej 
strane logicky muselo, keďže som 
zostala na PhD. štúdiu na tom istom 
ústave, no na druhej strane určite nie 

„Ak je možnosť, 
určite choďte 
na stáž 
alebo letné 
školy. Je to 
naozaj veľká 
príležitosť 
a zážitky.“
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všetky zážitky spojené s týmto štúdiom 
boli len ružové. Opäť to závisí aj od toho, 
ktoré predmety. Niektoré naplnili moje 
očakávania viac, iné menej, ale celkovo 
bolo veľmi pozitívne, že na ústave pôso-
bilo viacero odborníkov z praxe.

Pracovala si niekde popri štúdiu, bola 
si na Erasme, či odbornej stáži?
Samozrejme, som popri štúdiu praco-
vala na viacerých projektoch, pretože 
doba je zlá. žartujem, je to o príleži-
tostiach, nadobúdaniu dôležitej praxe 
a zručností a tiež sociálneho kapitálu. 
to všetko je dôležité, pokiaľ chce človek 
nielen dokončiť doktorandúru, ale aj 
ďalej sa venovať analytickej práci alebo 
zostať na akademickej pôde. Čo sa 
týka Erasmu, to je jedna z vecí, ktorú 
doteraz ľutujem. Mala som ísť na dlhšiu 
stáž do Grécka do organizácie EPLO. 
V tom čase som sa ešte v rámci dokto-
randského štúdia venovala probačným 
a mediačným úradníkom a sudcom 
a ich rozhodovacím právomociam, čiže 
o to viac ma to do tejto organizácie 
lákalo. Bohužiaľ, v tom čase som, ale 
mala zdravotné problémy a nemohla 
som nakoniec odcestovať a už potom 
v rámci štúdia nebol čas. to trojročné 
štúdium je naozaj pomerne krátke 
a určite vám všetkým doktorandom 
odporúčam, aby ste niekde čo najskôr 
vycestovali. Samozrejme, platí to nielen 
pre doktorandov, ale aj pre študentov 
magisterského štúdia, ak je tá možnosť, 
určite choďte na stáž alebo letné školy. 
Je to naozaj veľká príležitosť a zážitky. 
Možno sa vám teraz nechce, ale môže 
sa vám potom stať, že to budete ľutovať, 
tak ako ja. 

Boli teda skúsenosti na projektoch 
prospešné pre teba a tvoje štúdium? 
áno, určite. Spomeniem teraz 
napríklad projekt, na ktorom som 
robila pre SGI. išlo o Windows to 
Judiciary, kde som participovala na 
výskume o výberových konaniach na 
predsedov súdov. Spomínam ho preto, 
lebo okrem toho, že to bola zaujímavá 
práca, je teraz možné sledovať, ako 
sa niektoré odporúčania presadili do 
praxe. Od júna budú platiť nové, verím, 
že transparentnejšie a objektívnejšie 
pravidlá na výber na predsedov súdov 
a je super, že som k tomu prispela aj 
ja. to je to, prečo ma verejná politika 
baví a tiež aj hlavný dôvod, prečo som 
išla na PhD. štúdium. Ale jednoznačne 

akákoľvek skúsenosť s výskumom 
človeka ovplyvní a niekam ho posunie aj 
v rámci doktorandúry ako takej, už len 
v tom, že som sa naučila napríklad novú 
metódu výskumu. 

V súčasnosti si vo svojom poslednom 
ročníku doktorandského štúdia. Bolo 
vždy tvojim plánom pokračovať v sfére 
verejnej politiky? Čo bolo rozhodu-
júcimi faktormi, resp. motiváciami 
v rozhodovaní, pre ktoré si sa rozhodla 
ísť na PhD.?
No, bolo to viacero faktorov. Najzásad-
nejší bol ten, že som si vybrala dobrú 
tému na diplomovú prácu, čím myslím, 
že ma naozaj bavilo písať ju a robiť 
tento, nazvem to mini, výskum. Písala 
som vtedy o udeľovaní alternatívnych 
trestov a jednoducho ma naozaj bavilo 
písať diplomovku. Preto aj teraz radím 
študentom, nech si nenechávajú výber 
témy na poslednú chvíľu, lebo dobrá 
a pre toho samotného študenta zaují-
mavá téma sa rovná polovici úspechu. 
Čiže už pri písaní diplomovej práce som 
si uvedomila, že by som chcela robiť 
výskum a analýzu verejnej politiky 
a neskromne si myslím, že mám dobré 
analytické myslenie. Prispela k tomu 
aj Katka Staroňová, ktorá ma učila 
jednak viacero predmetov a robila mi 
školiteľku diplomovej práce a v rámci 
toho sme sa dostali aj k tomu, že by ma 
školila aj na PhD. a tak nejako sa zrodil 
tento nápad. 

Akej téme sa venuješ? Povedz nám 
viac o tom, čo sa ti na doktorandskom 
páči. 
S mojou témou je to komplikovanejšie, 
nakoľko som ju počas štúdia menila. to 
tiež neodporúčam nikomu z vás, pokiaľ 
na to nemáte naozaj, ale naozaj pádny 
dôvod, pretože času je málo a ono 
sa to nezdá, ale popri učení a iných 
povinnostiach ubehne to trojročné 
štúdium ako voda. Moja pôvodná 
téma bola, ako som už spomínala, 
o rozhodovacích právomociach sudcov 
a úradníkov. Asi v polovici štúdia som 
začala pracovať na projekte APVV 
o poznaní v tvorbe verejnej politiky, 
ktorý vedie doc. Staroňová a na základe 
toho som potom menila tému dizer-
tačnej práce a začala som sa venovať 
laickému poznaniu a jeho vstupu do 
tvorby verejnej politiky. Stalo sa mi to, 
že potom som to za ten akoby skrátený 
čas nestihla dokončiť a musela som 

si predĺžiť štúdium, čo predstavovalo 
administratívne komplikácie, ale zase 
na druhej strane vedenie fakulty aj 
súčasné vedenie nášho ústavu mi vyšlo 
v ústrety, takže sa to dalo. Vtedy mi to 
prišlo ako dobrý nápad, teraz spätne 
to trochu ľutujem, nakoľko to predĺžilo 
moje štúdium a je to podstatne ťažšia 
téma. teraz v auguste ma čakajú obhaj-
oby, tak verím, že to dobre dopadne. Čo 
sa mi páči na doktorandskom štúdiu? 
Asi najviac sa mi páčilo (alebo teda ešte 
posledné mesiace páči), to pôsobenie 
na akademickej pôde, t.j. veľmi ma 
napĺňalo učenie a tiež samozrejme 
výskumné príležitosti a možnosti disku-
sie s odborníkmi na konferenciách, 
ktoré mi to samotné štúdium otvorilo. 
tiež som tu spoznala zopár super ľudí, 
s ktorými dúfam zostanem v kontakte. 
Na druhej strane boli tu a stali sa aj 
veci, ktoré sa mi nepáčili, ale na to si 
sa nepýtal a ani nie je dôvod to ďalej 
rozoberať 

Aké máš skúsenosti s učením, akí 
sú dnešní študenti?
Asistovala som najmä na učení 
predmetov mojej školiteľky, čiže som 
učila predmety ako: analýzu verejnej 
politiky, kvalitatívny výskum, techniky 
vedeckého písania a nástroje verejnej 
politiky a učenie ma bavilo. Aj keď 
musím povedať, že je to ťažšie než sa 
zdá a kvalitné učenie predpokladá 
jednak kvalitnú prípravu, ako aj roky 
praxe a motiváciu oboch strán. Ja som 
motivovaná bola, no určite mi chýbali 
skúsenosti a preto boli začiatky rozpa-
čité. Človek si síce dôkladne pripraví, 
čo všetko chce študentom povedať, no 
ľahko sa stane, že prednáška nakoniec 
vypáli ináč. tiež veľmi pomôžu aj 
prirodzené rečnícke schopnosti. Som 
zástanca interaktívneho učenia a toho, 
aby sa študenti čo najviac do procesu 
zapájali, tiež je super pozývať hostí, 
ktorí štúdium oživia. Jednoducho aj 
učiť sa treba naučiť. Ja som sa to učila 
na našich študentoch a verím, že som 
im nespôsobila nejakú hlbokú traumu.
Skúsenosti s učením mám zatiaľ len 
z nášho ústavu, takže neviem, či ti 
budem schopná legitímne odpovedať 
na to, akí sú dnešní študenti, ale môžem 
ti povedať, akí boli študenti s ktorými 
som sa na našom ústave popri mojich 
pokusoch o učenie stretla. Asi ako 
všade, našli sa študenti viac aj menej 
motivovaní, ale celkovo mám na nich 
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dobré spomienky. Väčšina z nich 
bola na hodinách duchom prítomná 
a pracovitá, takže sa s nimi dali robiť aj 
rôzne cvičenia a diskutovať. Všetkých, 
ktorých som učila veľmi pozdravujem 
a želám im veľa úspechov. 

Čo by si našim študentom odporučila? 
Rady, tipy, triky, ako zvládnuť štúdium, 
diplomovú prácu, či štátnice.
Čo sa týka úspešného absolvovania 
štúdia, ako som už hovorila, dôležitý je 
v prvom rade výber témy diplomovej 
práce. Netreba si to nechať na poslednú 
chvíľu štýlom veď niečo napíšem, ale 
naozaj funguje jednoduchý princíp, že 
čím lepšia, logickejšia, zaujímavejšia 
je téma práce, tým bude výsledok lepší 
a jeho tvorba menej bolestná. Viackrát 
sa mi stalo, keď za mnou chodili štu-
denti kvôli radám, a spýtala som sa ich 
prečo si vybrali takúto tému, odpoveď 
bola ja neviem. Ďalším problémom je, 
že študenti sa často zamerajú skôr na 
kvantitu ako kvalitu, myslím tým, že 
nejdú do hĺbky problému, ale radšej 
popíšu aj viacero problémov naraz. 
tomu by som odporúčala určite sa 
vyhnúť. A posledná, ale veľmi dôležitá 
rada je, aby si už konečne prestali 
posúvať tie zle vypracované štátnicové 
otázky, ktoré medzi nimi kolujú. učte sa 
priebežne a otázky si vypracujte sami 
alebo keď tak diskusiou v malých sku-
pinkách, nespoliehajte sa na spolužia-
kov a ich zaručene dobré, od iných ľudí 
vypracované otázky, lebo je veľmi prav-
depodobné, že budú vypracované zle.

S akými nástrahami sa výskumník 
musí vysporiadavať?
tak tých je mnoho, a to napríklad jeho 
samotné nastavenie a ambície, ale 
najmä to, že v ideálnom svete sa skúma 
ľahko akákoľvek téma, ale v realite býva 
veľkým problémom dostať sa k dátam. 
Veľkou nástrahou výskumu je aj 
samotný výskumník a jeho objektivita 
a motivácia. Jedna vec je totiž vedieť 
vykonať zadanú úlohu, ale úplne iná je 
manažovať si vlastný výskum.

Počas celého štúdia si bola redak-
torkou PPNka a nejaký čas si mu aj 

„šéfovala“. Povieš nám viac o tomto 
období?
Na PPNku som začala intenzívne 
a naozaj s veľkým odhodlaním pracovať 
hneď, ako som nastúpila na PhD. 
a narazila na rovnako naladenú, v tom 

čase šéfredaktorku Ľudku Staňovú, 
ktorú môžem jednoznačne označiť 
ako jedno z pozitív môjho štúdia. Zo 
začiatku sme boli veľmi motivované 
a vymýšľali sme rôzne propagačné 
akcie, piekli PPN perníky a snažili sa 
vylepšiť vizuál celého časopisu, čo 
sa myslím aj podarilo a je to najmä 
(resp. skôr úplne) zásluha Ľudky. 
Samozrejme, nebolo to len o zábave, ale 
aj o práci, ktorú nám sťažovali určité, 
už tie negatívnejšie veci, ktoré sa len 
zanietením vyriešiť nedali. Verím, že vy 
ste teraz tiež v takej fáze motivovanosti 
a posuniete časopis niekam ďalej 
a držím vám v tom samozrejme palce. 
isté obdobie, potom ako Ľudka odišla 
z ústavu, som po nej PPNko aj prevzala 
a v podstate som išla v už zabehnutom 
spôsobe rubrík, ktoré sú podľa mňa 
nastavené dobre. 

Venuješ sa momentálne len svojmu 
výskumu, ktorý súvisí s dizertačkou, 
alebo aj niekde pracuješ?
Nie, venujem sa aj iným aktivitám, 
ale teraz je môj záujem nasmerovaný 
najmä hlavne k dopísaniu dizertačnej 
práce. Okrem PhD. štúdia pracujem 
momentálne na Úrade vlády SR, 
konkrétne na Odbore štátnej služby 
a verejnej služby. A okrem toho som 
ešte stále aj súčasťou už vyššie spomí-
naného APVV projektu.

Povedala by si nám niečo viac o tvojej 
pracovnej náplní na Úrade vlády SR?
Pracujem na odbore štátnej služby 
a verejnej služby a venujem sa analy-
tickej činnosti súvisiacej s riadením 
ľudských zdrojov v štátnej službe. 
Mnoho ľudí sa ma teraz pýta, či sa 
stala zo mňa úradníčka a odpoveď je, 
že nie nestala. Som zamestnaná ako 
analytický pracovník, resp. konzultant, 
takže nič typicky úradnícke. uvidíme 
ako sa to ďalej vyvinie, ale cítim sa tu 
zatiaľ veľmi dobre. 

Čo plánuješ do budúcna? Plánuješ 
zostať na akademickej pôde, resp. aká 
je tvoja vysnená pracovná pozícia?
Vysnená? Vždy som chcela byť lovec 
perál, alebo kapitán, či robiť čokoľvek 
súvisiace s morom. Aj keď vo voľnom 
čase som síce pričuchla k potápaniu, 
tento sen sa celkom neuskutočnil. 
Ale keď chceš vedieť vážne, tak čo sa 
týka serióznych plánov, chcela som 
byť napríklad aj učiteľka, čo sa mi 

vlastne čiastočne aj splnilo počas PhD. 
a áno, veľmi rada by som sa uplatnila 
na akademickej pôde a uvidíme, či sa 
mi to podarí. V prvom rade musím 
dokončiť štúdium a úspešne obhájiť 
dizertačnú prácu a až potom môžem 
uvažovať týmto smerom. tiež by som 
chcela určite pokračovať vo výskumno-

-analytickej práci a možno sa rysujú aj 
nejaké zaujímavé projekty, ale nerada 
by som predbiehala. Ale určite zatiaľ 
neplánujem radikálnu zmenu a úplný 
obrat v mojej kariére. Ale keď sa to 
stane a miesto analýz či učenia pôjdem 
loviť tie perly, určite ti dám vedieť 
a v takom prípade prosím o urgentné 
updatnutie tejto informácie. 

Odhliadnuc od pracovných a školských 
povinnosti, ako najradšej tráviš svoj 
voľný čas?
Vo voľnom čase robím rada naozaj 
veľmi veľa vecí. V prvom rade väčšinu 
času trávim so svojim priateľom, 
s ktorým radi cestujeme, chodíme 
na rôzne akcie, často aj na kvízy a tak 
rôzne. Mám tiež psíka, princezničku 
našu Dorku, s ktorou trávim veľa 
času v lese a na prechádzkach a často 
chodíme na chatu, ktorú mám kúsok 
od Červeného kameňa. Keď tam 
prídeme, je môj pes schopný behať po 
záhrade a naháňať loptičku aj 24 hodín 
vkuse a teda niekto (ja, alebo akákoľvek 
iná obeť) jej ju musí samozrejme 
hádzať. Úplne zo všetkého najradšej 
cestujem, ale na to bohužiaľ nie je 
vždy dostatok času a peňazí. Milujem 
more a rovnako tak aj hory a turistiku, 
jazdím na koni, snowboardujem, 
bicyklujem a celkovo sa nebránim 
takmer akejkoľvek športovo ladenej 
aktivite. Keď je občas v zime trochu 
voľna, rada staviam puzzle, čo je pre 
mnohých veľmi nepochopiteľná záľuba 
a údajne som celkom dobrá v stolnom 
futbale. tak trošku sa začínam venovať 
aj vínu a teda okrem toho, že sem-tam 
chodievame s priateľom na ochutnávky, 
pripravujem sa aj na somelierske 
skúšky. teda príprava znamená, že 
absolvovanie kurzu, ktorý som inak 
dostala ako darček na narodeniny, 
zatiaľ úspešne odkladám (ako teraz 
skoro všetko) na podizertačkové obdo-
bie“ kedy budem mať trochu viac času, 
pretože sa tam treba aj učiť a zložiť 
skúšku, ktorá môj vzťah s vínom 
zlegitimizuje. 
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Katka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj 
čas a ochotu povedať nám o sebe 
trošku viac!
Ďakujem za rozhovor, konečne po 
mnohých, ktoré som pre PPN urobila, 
prišiel rad aj na mňa. Naozaj srdečne 
pozdravujem všetkých študentov, 
najmä tých, ktorí si to prečítali a dostali 
sa až sem, a všetkým vám v PPNku 
a celému Ústavu verejnej politiky želám 
veľa úspechov. ▪

„Milujem more 
a rovnako tak aj 
hory a turistiku, 
jazdím na koni, 
snowboardujem, 
bicyklujem 
a celkovo sa 
nebránim 
takmer 
akejkoľvek 
športovo ladenej 
aktivite.“
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Erasmus na Central
European university

REPORtáž / DiSKuSiA

Rozhodnutie ísť počas môjho dokto-
randského štúdia na Erasmus bolo 
jednoduché a po úspešnom prijíma-
com pohovore už stačilo len vybaviť pár 
administratívnych záležitostí a mohlo 
sa vycestovať. Central European 
university (CEU) sa považuje za jednu 
z najkvalitnejších univerzít v strednej 
a východnej Európe a celosvetovo sa 
tiež umiestňuje v prvej stovke najlep-
ších škôl. Aspekt jej kvality a aspekt 
geografi ckej blízkosti boli pre mňa 
rozhodujúcimi prvkami, prečo práve 
CEU v Budapešti.

CEU má viac ako 1 500 študentov 
z celého sveta. O tom, že je to naozaj 
multikulturálne prostredie som sa 
presvedčila sama, keď som sa na 
jednom kurzu ocitla s ľuďmi zo Saud-
skej Arábie, indie, Zimbabwe, Mace-
dónska, USA, Bieloruska, Bulharska, 
Chorvátska, Pakistanu, Grécka, ukra-
jiny a vyučoval nás profesor zo Švaj-
čiarska. takéto zoskupenie ľudí bolo 
pre mňa veľmi prínosné, nakoľko sme 
diskutovali o daných problémoch verej-
nej politiky z rôznych uhľov pohľadov 
a mala som možnosť dozvedieť sa, ako 
rôzne môžu byť verejné politiky nasta-
vené v iných krajinách.

Vyučovanie bolo postavené nielen na 
prednáškach profesorov, ale po celý čas 
sme veľa diskutovali a snažili sme sa 
kriticky pozerať na danú problematiku. 
Novinkou a zároveň veľkým plusom 
pre mňa bol spôsob vyučovania pros-
tredníctvom role play. Pri tomto druhu 
zážitkového učenia sa vyučovaná téma 
určite viac vryje pod kožu a študenti si 
môžu vyskúšať, ako to funguje v praxi. 
toto všetko vedie k tomu, že študenti 
sú zvyknutí nebáť sa vyjadriť svoj názor 
a je pre nich automatické, že na hodine 
nerozpráva len profesor, ale aj oni sú jej 
aktívnou súčasťou. 

Študenti na CEU študujú v knižniciach 
a v priestoroch školy, čo na Slovensku 
stále nie je zvykom. tým, že sa v škole 
stretávajú aj mimo vyučovania, vzniká 
viac priestoru pre akademické debaty, 
ale aj nové priateľstvá, čo vytvára 
perfektnú atmosféru na akademickej 
pôde. Škola je na toto perfektne priesto-
rovo prispôsobená a študenti môžu 
využívať nielen spomínanú knižnicu, ale 
aj počítačové miestnosti a tzv. laptop 
area. Na CEU sa okrem toho každý deň 
koná niekoľko otvorených prednášok, 
workshopov a konferencií, o ktorých 
sú všetci študenti informovaní pros-
tredníctvom ich školských emailov. 

Obrovskou výhodou je aj umiestnenie 
školy priamo v centre veľkolepej Buda-
pešti, čo zjednodušuje mnohým ľudom 
zúčastňovať sa týchto akcií. A tak na 
CEU vznikla akademická komunita, 
ktorá sa pravidelne stretáva a diskutuje 
a práve Erasmus mi umožnil stať sa jej 
súčasťou. 

CEU sa tiež snaží o spájanie ľudí nielen 
na akademickej pôde, ale aj počas ich 
voľného času. Každý rok organizuje 
akcie, ako napríklad sobotný piknik 
či jarný bál na lodi, ktorá sa plaví po 
Dunaji. Na tieto spoločenské akcie 
chodí aj množstvo bývalých absolven-
tov, pre ktorých ostala CEU aj po ukon-
čení štúdia naďalej súčasťou ich života. 
tieto spoločenské akcie sa tak stávajú 
obrovskou príležitosťou pre networking. 
Samozrejme CEU organizuje aj rôzne 
športové a kultúrne podujatia, takže na 
svoje si príde každý.

Ak teda rozmýšľate akú školu si v rámci 
vášho Erasmu vybrať, určite odporú-
čam CEU, vďaka ktorej sa môžete zlep-
šiť po intelektuálnej a odbornej stránke, 
ponúkne vám množstvo príležitostí pre 
networking a navždy sa už stane súčas-
ťou vášho života. ▪

Jana kUBíková, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky
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O zdieľanej ekonomike na ÚVP

Dnes už každý z nás nakupuje, cestuje 
a komunikuje cez rôzne internetové 
platformy. Hoci si to neuvedomujeme, 
platformy ako Alibaba, uber, Blablacar 
či Airbnb, Whatsup a mnohé iné spôso-
bili revolúciu v poskytovaní a spotre-
bovaní služieb. Spoločnou vlastnosťou 
takýchto firiem, ktoré ročne generujú 
zisky v desiatkach či stovkách miliárd 
eur, je to, že nevlastnia ponúkané tovary 
a služby, automobily či nehnuteľnosti 
a obsah zdieľaný na sieti. Ponúkajú 
technologickú platformu, ktorá sa stáva 
veľmi atraktívnou pre spotrebiteľov tým, 
že výrazne znižuje transakčné náklady 
a informačnú asymetriu.

O prínosoch, ako aj o nástrahách 
a rizikách zdieľanej ekonomiky sme 
20. apríla debatovali na Ústave verejnej 
politiky s liborom Meliorisom, analy-
tikom IFP, Róbertom Chovanculiakom, 
analytikom INESS, a Petrom Chovan-
com, manažérom uber Bratislava.

Technologický šok
Drvivá väčšina ekonómov sa zhoduje, 
že v prípade zdieľanej ekonomiky nejde 
o absolútnu revolúciu v oblasti pracov-
ného trhu, ale skôr o sprístupnenie 
možnosti na zlepšenie súkromného 
rozpočtu. Časť ľudí už dnes v zdieľanej 
ekonomike môže efektívnejšie využí-
vať svoje aktíva (statky či nehnuteľ-
nosti) a ďalšia časť ľudí získava kvalitnú 
a dostupnú službu. Róbert Chovan-
culiak poukázal na vysoké daňové 
zaťaženie živnostníkov, ktoré môže 
demotivovať ľudí privyrábať si v zdieľa-
nej ekonomike.

Analytik IFP libor Melioris pova-
žuje zdieľanú ekonomiku za pozitívny 
technologický šok, vďaka ktorému sa 
v ekonomike vyrobí viac. Na jednej 
strane sa teda zväčšuje koláč, no mení 
sa aj podiel, ktorý dostávajú jednotliví 
aktéri. inými slovami, niektorí aktéri 
sa stávajú bohatšími, no iní výrazne 
chudobnejšími. Práve to je priestor pre 
určitú kompenzáciu niektorých hráčov, 
napríklad taxikárov. Analytik INESS 

pripustil, že v určitých prípadoch je 
legitímne uvažovať o kompenzácii iných 
aktérov. Chovanculiak však dodal, že 
regulácie a zásah štátu neprináša vždy 
len zlepšenie postavenia spotrebiteľa. 
Veľmi častým je práve opak.
V prípade platforiem zdieľanej ekono-
miky (uber či Airbnb) vzniká dvojitý 
systém, kedy sa časť poskytovateľov 
riadi pravidlami a druhá časť získava 
výhodu používaním technológie 
mimo regulácie. Preto je otázkou, ako 
kompenzovať tých, ktorým sa výrazne 
zhoršila situácia vďaka nečakanému 
technologickému šoku.

Dvojitý systém
Hoci uber je len jednou z platforiem 
zdieľanej ekonomiky, značná časť 
debaty sa týkala práve tejto firmy. Jej 
kritici uvádzajú, že uber jazdci (uber 
partneri) neprechádzajú žiadnymi 
testami a nezískali licenciu na prepravu 
osôb. Manažér uber však poukázal 
na nefunkčnosť systému prideľova-
nia licencií. Skúška na získanie licen-
cie sa uskutočňuje len raz za niekoľko 
mesiacov, vo veľmi limitovanom počte 
a zložená skúška v jednom meste už 
neplatí v druhom. ide pritom o rovnaký 
predmet činnosti. Peter Chovanec 
dodal, že v minulosti mali koncesie 
zámer znižovať informačnú asymet-
riu a ochraňovať spotrebiteľa, avšak 
v dobe informačných technológií je 
informačná asymetria znižovaná hodno-
tením služby – vodičov a cestujúcich. 
Službu môžu poskytovať a spotrebú-
vať len tí, ktorí majú dostatočne vysoké 
hodnotenie.

technológie v mnohých ohľadoch veľmi 
elegantne dokázali vyriešiť to, čo sa 
snažili regulácie dlhé roky. Aj preto 
libor Melioris predpokladá, že tech-
nológie porazia regulácie. Aj preto by 
sa podľa neho štát, skôr ako na vymýš-
ľanie lepších regulácii, mal orientovať 
na efektívnejšie zdanenie platforiem 
zdieľanej ekonomiky. Robert Chovan-
culiak súhlasne dodal, že technologické 
firmy si často dokážu vytvoriť lepšie 

regulácie, pretože je v ich záujme dosta-
točne ochrániť tak spotrebiteľa, ako aj 
ich partnera, ktorý poskytuje službu cez 
platformu. tieto regulácie pritom nikdy 
nebudú výrazne v prospech spotrebi-
teľov, keďže by to odlákalo partnerov 
platformy.

Ako vzorne platiť dane?
Práve (ne)platenie daní je jednou 
z najvážnejších výhrad voči platfor-
mám zdieľanej ekonomiky. uber jazdci 
často vnímajú svoju prácu v uber ako 
relax či malé privyrobenie. Mnohí preto 
ani nemusia cítiť povinnosť odviesť 
dane a odvody zo svojej práce. Mana-
žér uberu však poukázal na to, že 
všetky transakcie uberu sú maximálne 
transparentné, keďže všetky platby sú 
elektronické (cashless). Je teda na kapa-
cite štátu získať tieto dáta, pracovať 
s nimi a zabraňovať prípadným daňo-
vým únikom.

Ešte väčší problém je zdaňovanie ziskov 
firmy uber. uber má podiel na každej 
transakcii 10 percent. Celý zisk z tran-
sakcií v Bratislave však zdaňuje ako 
zahraničná firma v inej krajine. Ako 
uviedol aj libor Melioris, je fér poža-
dovať od uber Bratislava adekvátne 
príspevky do štátneho rozpočtu. Aj 
vzhľadom na obmedzenú kapacitu verej-
ného sektora na Slovensku rozumné 
uvažovať o regulácii na európskej 
úrovni. 

Na záver sa tak strhla debata o ochote 
a povinnosti platiť dane štátu, ktorý 
nefunguje a peniaze využíva neefek-
tívne. Nielen záverečná debata, ale celá 
diskusia a z nej vychádzajúce prob-
lémy a otázky sú inšpiráciou pre ďalšie 
diskusné stretnutie na ÚVP. ▪

MatÚš SloBoDa, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
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Ako reformovať 
DiSKuSiA

Renáta Králiková je v súčasnosti doktorandkou na CEU v Budapešti a venuje sa 
oblasti školstva. V rámci inštitútu SGI sa špecializuje na tému vysokého školstva, 
modernizácie verejnej správy a skvalitnenia ľudských zdrojov vo verejnej správe.

Študenti vs učitelia

Renáta Králiková začala svoju pred-
nášku otázkou adresovanou študen-
tom v miestnosti, čo pre nich znamená 
kvalitná vysoká škola. Študenti v odpo-
vediach zdôrazňovali funkciu škôl ako 
inštitúcií, ktoré by mali pripravovať do 
budúceho zamestnania a poskytnúť aj 
praktické vedomosti. Kvalitný absol-
vent by mal byť zamestnaný, ideálne 
v študovanom obore. Niekoľkí študen-
ti považovali za kľúčové rozvíjanie 

Ústav verejnej politiky sa už druhou 
prednáškou spojenou s diskusiou 
o stave školstva na Slovensku zapojil 
do iniciatívy FSEV za lepšie školstvo. 
Renáta Králiková, expertka na vysoké 
školstvo, ktorá analyzuje procesy na 
vysokých školách, hovorila 13. apríla 
o využití poznania pri reformách verej-
ného vysokého školstva.

kritického a analytického myslenia. 
to by mali učiť kvalitní a motivovaní 
pedagógovia.

Výsledky Slovenska v obdobe hodno-
tenia PISA pre dospelých poukazujú 
na to, že Slováci vedia len veľmi slabo 
čítať grafy, tabuľky a robiť základné 
matematické operácie. Problematická 
je aj schopnosť využitia informačných 
technológii pri riešení reálnych prob-
lémov, keďže to vyžaduje nielen použi-
tie technológie, ale aj analytického 

MatÚš SloBoDa, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

vysoké školy?
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myslenia. Z prieskumov vychádza, že 
mladí Slováci sú horší ako ich rovesníci 
v zahraničí. Hoci by to mala byť úloha 
základného a stredného školstva, vyso-
ké školy by mali reflektovať na tento 
kritický stav. 

Vyučujúci ÚVP súhlasili s funkciami 
vysokých škôl, ktoré identifikovali 
študenti. Dodali však, že kvalitní učite-
lia by mali reflektovať na najnovšie 
trendy nielen vo vzdelávaní, ale aj 
vo vede. Riaditeľka ÚVP docentka 
Beblavá zdôraznila, že primárnym 
cieľom musí byť výchova človeka, jeho 
osobnostný rast, učiť ho ako vedieť 
robiť ťažké rozhodnutia a vedieť si ich 
obhájiť. Podľa docentky Staroňovej 
by dobrá škola mala naučiť ľudí tvrdo 
pracovať, naučiť sa nehľadať skratky, 
ľahšie riešenia a nepodvádzať. Zapojil 
sa aj docent Klimovský, ktorý pova-
žuje sa dôležité ponúkať študentom 
spoluprácu na výskumných projektoch, 
pretože aj učitelia sa dokážu naučiť 
mnoho od študentov. „Je dôležité ponú-
kať študentom spoluprácu, nie pri stra-
te autority učiteľa, ale vo forme férovej 
spolupráce. Dokážem akceptovať, že ja 
sa niečo naučím od študentov“ (Daniel 
Klimovský).

Veda a učenie

V zaujímavej debate medzi študentami 
a učiteľmi však neodznela jedna veľmi 
dôležitá funkcia univerzít. Renáta doda-
la, že kvalitná vysoká škola by mala 
produkovať kvalitnú vedu porovnateľ-
nú s najlepšími univerzitami.

Mnohé spomenuté očakávania sú však 
často protichodné. Štát sa primárne 
sústreďuje na hodnotenie a finan-
covanie vedy. Málo pozornosti sa už 
však venuje kvalite prípravy na trh 
práce. Renáta vtipne dodala, že tento 
zanedbávaný aspekt je ako yeti, všetci 
o ňom hovoria, ale nikto ho nevidel. 
učitelia na vysokých školách by mali 
tvoriť kvalitnú vedu. Avšak ak je niekto 
dobrý vedec, tak to ešte neznamená, že 
bude aj dobrý a schopný učiteľ. Kontakt 
s kvalitnou vedou je nevyhnutnou, no 
nie postačujúcou podmienkou.

Problémom je aj meranie kvality vedy 
na Slovensku. Meranie počtu člán-
kov nemusí vierohodne zobrazovať 
kvalitu vedy. O kvalitnej vede by mali 

„Kvalitný 
absolvent by mal 
byť zamestnaný, 
ideálne 
v študovanom 
obore. Niekoľkí 
študenti 
považovali 
za kľúčové 
rozvíjanie 
kritického 
a analytického 
myslenia. 
To by mali 
učiť kvalitní 
a motivovaní 
pedagógovia.“

hovoriť počty citácií či počet publi-
kácií v prestížnych karentovaných 
časopisoch. Zaujímavým prístupom 
na meranie kvality školy je komplex-
né hodnotenie a porovnávanie kvali-
ty záverečných prác študentov. tie 
by mali odzrkadľovať nielen kvalitu 
a pripravenosť študentov na konci 
štúdia, ale aj schopnosť učiteľov viesť 
a pomáhať študentom vo výskume.

Problémy a výzvy

Renáta Králiková na dátach ukázala 
aj to, že na Slovensku máme len veľmi 
málo nadpriemerných vedcov. tých 
priemerných máme mnoho, no exce-
lencia nám chýba alebo pôsobí v zahra-
ničí. Problémom je aj nevyužívanie 
potenciálu a vedeckej infraštruktúry. 
Aj vďaka štrukturálnym fondom bolo 
vybudovaných niekoľko technologic-
kých parkov a výskumných pracovísk 
na svetovej úrovni. žiaľ, často nie sú 
vôbec využívané, keďže vedci s mnohý-
mi technológiami ani nevedia pracovať. 
Dlhotrvajúcim problémom je akre-
ditácia vysokých škôl a odborov. Nie 
je zriedkavým javom, že univerzity 
podvádzajú a kritéria spĺňajú len umelo. 
Okrem toho sú nastavené kritériá len 
veľmi slabé v porovnaní so zahraničím.

Častá kritika súkromných vysokých 
škôl nemusí byť v mnohých prípa-
doch férová. Na stále relatívne mladé 
súkromné vysoké školy sú okamžité 
požiadavky na porovnateľnú úroveň 
vedy. to však nie je adekvátne, keďže 
verejné vysoké školy čerpajú zo svojej 
bohatej histórie, na ktorej pracovali 
dlhé desaťročia. Nedostatočné finan-
covanie vedy a výskumu je horúcou 
témou každý rok. Problémom nie je iba 
nedostatočný balík financií, ale aj zlá 
adresnosť.

Približne dvojhodinová debata pouká-
zala nielen na aktuálne výzvy a konkrét-
ne problémy, ale naznačila aj ich 
riešenia a priniesla zaujímavú konfron-
táciu názorov študentov a učiteľov na 
vysoké školstvo. Všetci členovia kolektí-
vu FSEV však môžu byť spokojní, keďže 
naša fakulta figuruje už niekoľko rokov 
s výrazným náskokom na prvom mieste 
v hodnotení ARRA v skupine ostatných 
spoločenských vied. ▪ 
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ŠtuDENtSKé OKiENKO

Ako to je s postojom spoločnosti voči ženám? ideme sa naďalej tváriť, že máme 
zákony na rovnosť a ľudské práva, a tým pádom sa u nás žiadna neprávosť nedeje? 
Aj vďaka excesom, ktoré si momentálne dovoľujú na pôde parlamentu voči ženám 
a matkám, si začíname všímať ako nespravodlivo sme nastavení pre pochopenie 
ženy v modernej spoločnosti. 

ženy v spoločnosti

MatÚš ZáhraDník, autor je študentom Ústavu verejnej politiky

iniciatívu po dlhých rokoch bojov 
prebrali napríklad médiá (Forbes, ženy 
v Meste) ako aj aktivistky (poslankyne 
Simona Petrík a lucia Nicholsonová), 
či verejný priestor a sociálni inovátori 
(impact Hub Bratislava). Zhrňme si 
v nasledujúcich riadkoch fakty bez 
prikrášľovania a pozrime sa, čo sa s tým 
dá robiť.

Mohlo by sa zdať, že prežívaš tie najlep-
šie časy. V prípade, že si mladý študent, 
povieš si, že nejako bude – až raz doštu-
duješ. Máš predstavy, že vyštuduješ 
za 5 rokov ako nič (však škola a vlaky 
zadarmo), zamestnáš sa v priemernej 
firme a život pôjde ako po masle. Alebo 
odídeš medzičasom na krátky čas za 
prácou do zahraničia a vrátiš sa plný 
nových skúseností, s ktorými nebude 
problém sa na slovenskom trhu práce 
uplatniť. taká ideálna predstava zo 
študentského života.

A čo mladá študentka, u teba je to tiež 
také bezproblémové?
Úprimne si myslím, že ani nie. Štatis-
tiky ani za posledné dva roky nehovoria, 
že sa niekam posúvame. V 21. storočí 
by si čakala, že budeš mať rovnakú 
možnosť nájsť si prácu, byť rovnako 
ohodnotená za rovnako odvedenú 
prácu, alebo platená aspoň porovna-
teľne v porovnaní s mužskými kolegami. 
Pozrime sa na to, ako to vyzerá s našimi 
mladými študentmi na školách a akú 
budúcnosť môžu práve študentky po 
škole očakávať.

By
 J.
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Existujú však aj pozitívne prístupy 
a možnosti ako tento trend zvrátiť. 
Pozrime sa čo môžeš aj ty sama či 
sám robiť v rámci iniciatív, ktoré 
sú reprezentované aj na Slovensku. 
Venujú sa nielen téme žien v biznise 
ale aj postaveniu žien v spoločnosti, 
a teda pozitívne vplývajú na povedomie 
o týchto problémoch.

1.) Vzdelávaj sa o problémoch

ForBeS sa dlhoročne venuje téme žien 
v biznise, hľadá napríklad úspešné 
Slovenky v rôznych oblastiach. Dlho-
dobo poukazuje na fakt, že v 100-ke 
najväčších slovenských firiem sa 
nenachádza žiadna žena na pozícii 
generálnej riaditeľky či predsedníčky 
predstavenstva. Februárové číslo sa 
venuje práve úspešným ženám.

Ženy v MeSte je portál novinárok 
a novinárov, ktorí prinášajú kvalitné 
témy a príbehy o ženách a pre ženy, 
a ktorý získal za prvý rok svojej 
existencie nomináciu na Novinársku 
cenu 2015 v kategorii Cena Google za 
inovatívnu online žurnalistiku. 

roBiMe.it tento rok pri príležitosti 
medzinárodného dňa žien v IT 
(28. apríl) priniesol 10 rozhovorov 
s mladými ženami, ktoré uspeli vo svete 
IT napriek rodovým stereotypom voči 
technickým smerom, ktoré naďalej 
živíme na školách. 

2.) Zapoj sa do vzdelávacích progra-
mov a rozprávaj sa o týchto témach

yPe a GiFeW pripravujú lídership 
program pre ženy vo verejnej sprá-
ve. iniciatíva youth Politics Education 
v spolupráci s Global institute For 
Extraordinary Women ponúka skupi-
nový koučing s dôrazom na osobnostný 
a profesijný rast. Ak ťa zaujíma oblasť 
verejnej správy, diplomacie a politiky, 
sleduj ich pre ďalšie možnosti zapoje-
nia sa.

aJ ty v it je informačný portál pre 
dievčatá, ich rodičov a verejnosť 
o tom, že vo svete IT je skvelé mať 
ženy. Prináša profily informatičiek, ale 
i neinformatičiek, ktoré aj keď neab-
solvovali štúdiu na IT vysokých školách, 
postupne sa vypracovali a teraz pôsobia 
na zaujímavých pozíciach v rôznych 

spoločnostiach. Prináša informácie 
o akciách pre dievčatá, kam sa môžu 
pridať.

nexteria ponúka možnosti pre rozvoj 
mladých študentov a študentiek, ktorí 
majú potenciál stáť za pozitivnými 
zmenami v spoločnosti. Cez výchovu 
slušných a schopných ľudí do praxe sa 
snaží zmeniť smerovanie spoločnosti. 
Mnohé študentky počas pôsobenia 
v Nexterii aj po nej priniesli a vybudo-
vali svoje vlastné projekty, z ktorých 
mnohé už dnes isto poznáš. 

iMPact hUB BratiSlava podporuje 
začínajúce biznisové riešenia 
a spoločensky prospešné projekty. 
Jeden z modulov, ktorý organizuje, sú 
otvorené workshopy na témy spojené 
s rozbiehaním vlastných projektov, 
napríklad aj špecificky pre mladé ženy. 
Nájsť ich môžeš pod názov Business 
women workshop.

3.) Podporuj svojich zástupcov

Napíš a podpor političky a politikov 
v rámci samosprávy a parlamentu, 
ktorí sa venujú tejto téme. Je veľmi 
dôležité pamätať na to, že aj ako obča-
nia sa môžeme dovolať svojim zástup-
cov o pomoc pri riešení dôležitých tém. 
Rezignáciou na aktivitu a komunikáciu 
s nimi sa nikdy nič nezmení. ▪

Vieš, že…?
Rozdiel medzi platom žien a mužov sa 
v odvetviach pohybuje od 12 do 31%?
Priemerná hrubá mesačná mzda v 2014 
bola u mužov 1 085 eur, kým u žien 
len 834 eur. Je teda tragické, že pri 
vyššom počte vzdelaných žien, ktoré 
u nás študujú, ich hrubý mesačný 
priemer je citeľne nižší. No a predtým, 
ako sa diskusia zvrtne na tému horšie 
platených pozícii a zlej-zlej štatistike: 
v rámci rovnakých odvetví, napríklad 
v službách a obchode, či na manažer-
skych pozíciach, sa rozdiely pohybovali 
okolo 30%. (Údaje štatistického úradu 
z 2014, Forbes – Feb 2014)

Medzi najlepšie platené odbory po 
ukončení vysokej školy patria odbory 
technického zamerania a informatika. 
V prípade STU FIIT a FEI ide od 1511 do 
1714 eur v hrubej mzde. Ženy na týchto 
odboroch však všeobecne na Slovensku 
tvoria len 27% študentov. Konkrétne 
na STU FIIT a FEI, podľa súkromného 
prieskumu Svetového inštitútu pre 
výnimočné ženy (GIFEW), len 5%. 
V prípade odborov spoločenských 
vied a služieb študentky naopak tvoria 
73% všetkých študentov. Ako je teda 
možné, že sa vzdelané ženy v biznise 
a spoločnosti nepresadzujú? Údaje 
z merania výskumu Vysokoškoláci do 
praxe z 2015.
 
Strácame 50% talentu spoločnosti, keď 
do biznisu nezahrnieme aj ženy…
Alison Kay, Global Power and utilities 
leader at EY. Ako je môžné, že napriek 
prevahe žien s vysokoškolským vzdela-
ním (pomer študentiek a študentov na 
VŠ je 63:37), sú ženy platovo nedocené 
a napriek zákonom zabezpečujúcim 
rovnosť, existujú citeľné platové 
rozdiely za rovnako odvedenú prácu? 

Čo s tým môžeš urobiť
Ak sa pozrieme za hranice, môžeme 
nájsť ďalšie mnohé príklady. Ak 
ťa odradí, že s týmto problémom 
nebojujeme sami, ďalej nečítaj. Európa 
rovnako ako Severná Amerika sa trápia 
s podobnou realitou dlhé roky. Zatiaľ čo 
na Slovensku je rozdiel medzi mzdami 
mužov a žien všeobecne 19,8%, priemer 
Európskej Únie tvorí 16,3%. A kde 
na Slovensku v rámci manažerského 
odvetvia nájdeme rozdiely okolo 31,4%, 
pre USA je dostatočne alarmujúce už 
číslo 21%. 
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V máji sa takmer celý 
tím ÚVP zúčastnil 
trojdňovej konferencie 
v chorvátskom Záhrebe. 
išlo už o v poradí 24. 
každoročnú konferenciu 
organizovanú sieťou 
inštitúcií a škôl verejnej 
správy v strednej 
a východnej Európe 
NISPAcee.

Konferencia v Záhrebe bohatá 
na informácie aj zážitky

REPORtáž

Martin kollárik, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Zábavná aj strastiplná cesta
Do Záhrebu sme spolu s Matúšom 
a Jakubom vycestovali o deň skôr ako 
naše docentky, keďže v stredu (19. mája) 
bol pre PhD. študentov pripravený 
seminár, na ktorom náš obľúbený 
profesor Michel de Vries z holandskej 
Radboud university Nijmegen spolu 
s kolegyňou iwonou Sobis z univerzity 
of Gothenburg vo Švédsku rozprávali 
o tom, ako správne písať akademické 
(vedecké) práce. Dozvedeli sme sa veľa 
o správnej štruktúre práce, o tom ako 
písať jednotlivé časti a na aké otázky by 
mali odpovedať.

Cestu do Záhrebu sme si poriadne 
užili, zrovna v tom čase totiž Slovensko 
hralo o postup do štvrťfinále MS 
v hokeji s USA. Celý čas sme tak strávili 
nalepený na autorádio, ktoré prekva-
pujúco až do polky Maďarska dokázalo 

chytať aj signál Slovenského rozhlasu, 
aj keď postupne s väčšími a väčšími 
problémami – ku koncu sme počuli už 
len každé piate slovo. Vysporiadali sme 
sa s tým však vlastným komentovaním, 
pričom sme sa zhodli, že pokiaľ by nám 
náhodou nevyšla akademická kariéra, 
skúsime to ako komentátori. Koniec 
zápasu sme si vypočuli v pokoji počas 
prestávky na pumpe a aj keď to sloven-
ským hokejistom nakoniec nevyšlo, my 
sme sa dobre zabavili. Cesta docentky 
Beblavej a Staroňovej na druhý deň 
už taká zábavná nebola, keďže sa im 
na rakúsko-slovinských hraniciach 
pokazilo auto a pokračovať v ceste 
museli na požičanom. Nakoniec však 
všetko dobre dopadlo a z nepríjemnosti 
sa stala dobrá historka. Veď povedzte, 
kto by si nechal ujsť pohľad na to, ako 
riaditeľka nášho Ústavu roztláča auto.
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Program plný zaujímavých predná-
šok a nových informácií
Vo štvrtok a piatok prebiehal oficiálny 
program konferencie. Počas neho sa 
prezentovalo a diskutovalo v rámci 
desiatich pracovných skupín a šiestich 
panelov na rôzne témy v oblasti 
verejnej správy, takže rozhodne bolo 
z čoho vyberať. Problémom tak bolo 
najmä to, že stihnúť sa nedalo všetko, 
pretože naraz prebiehalo aj 8 rôznych 
prednášok. Celý program konferencie 
sa odohrával v dvoch rôznych budovách 
a keďže každého z nás zaujímali iné 
témy a prednášky, stretávali sme 
hlavne pri prestávkach. Ja som sa snažil 
stihnúť čo najviac prednášok najmä 
v rámci pracovných skupín k lokálnej 
vláde a k e-governmentu. Vypočul som 
si prezentácie rôznych zaujímavých 
prác, napríklad o problematike 
decentralizácie (v litve, Macedónsku či 
Rumunsku), o tzv. smart cities, o nasta-
vení a problémoch pri e-hlasovaní atď. 
Najviac ma zaujala prezentácia štúdie 
zverejňovania informácií samosprá-
vami v severnom Poľsku, ktorú pripra-
vili Adam Bochentyn a Karol Wazny 
z university of Gdansk. Veľmi podobnú 
analýzu som totiž pripravoval v rámci 
práce v transparency international 
Slovensko (Otvorená samospráva), 
pričom s týmito datasetmi pracujeme 
aj naďalej v štúdii pripravovanej spolu 
s docentkou Beblavou a Matúšom 
Slobodom. Príležitosť som tak hneď 
využil, s poľskými kolegami sme si 
vymenili kontakty a dohodli sa na 
výmene dát a možnej spolupráci 
v budúcnosti.

Náš výskum účastníkov zaujal
Na konferencii sme mali možnosť 
prezentovať aj naše vlastné výskumy. 
Spolu s docentkou Beblavou a Matú-
šom sme odprezentovali našu štúdiu 
venujúcu sa faktorom vplývajúcim na 
transparentnosť slovenských samo-
správ. Svoj výskum na témy transpa-
rentnosti a predvídateľnosti systému 
verejnej služby na Slovensku (s Micha-
lom Sedlačkom z university of Applied 
Science FH Campus Wien) a dopytu 
a ponuky vzdelávania vo verejnej 
správe v krajinách strednej a východnej 
Európy (s Gyorgyom Gajduschekom 
z Corvinus university of Budapest) 
prezentovala na konferencii docentka 
Staroňová. Naše štúdie účastníkov 
konferencie veľmi zaujali a rozprúdili 

opäť horlivo diskutovalo aj o témach 
a štúdiách, na ktorých pracujeme, či 
úskaliach, ktorým pri akademickej 
práci musíme čeliť.

Konferencia NISPAcee v Záhrebe bola 
skvelou kombináciou formálneho 
a neformálneho programu. Okrem 
množstva nových informácií, nových 
náhľadov na problémy, ako aj cenných 
skúseností s prezentovaním vlastného 
výskumu, sme si odniesli aj kontakty na 
výskumníkov zo strednej a východnej 
Európy, ktoré môžu v budúcnosti viesť 
nielen k akademickej spolupráci, ale, 
ako to už v rámci NISPAcee býva, aj 
k dobrým kamarátstvam. ▪

zaujímavé diskusie, počas ktorých sme 
mali možnosť získať viacero cenných 
komentárov a nápadov, ako naše štúdie 
ďalej vylepšovať, či kam ich v budúc-
nosti posunúť.

Akademici sa vedia aj zabávať
Program konferencie bol bohatý nielen 
na množstvo prednášok, prezentácií 
a akademických diskusií, ale aj na 
neformálne rozhovory pri dobrom 
jedle a víne. Vo štvrtok večer boli 
všetci účastníci konferencie pozvaní 
do paláca Dverce, kde nás privítali 
a pohostili zástupcovia mesta Záhreb. 
Piatok večer bol vyčlenený pre tradičnú 
NISPAcee párty, tentokrát v štýle Art 
Deco. Na nej sa rozhodne nepotvrdil 
tradičný stereotyp o tom, že akademici 
sa nevedia baviť. Práve naopak, bavilo 
sa a tancovalo až do neskorého večera, 
na parkete bolo pritom možné vidieť 
zástupcov naozaj všetkých vekových 
kategórií. Nezabudlo sa ani na spoločné 
spievanie hymny NISPAcee na motívy 
slovenskej ľudovej piesne tancuj 
tancuj vykrúcaj. V sobotu organizátori 
konferencie pripravili pre účastníkov 
výlet do priľahlého mestečka Samobor, 
v rámci ktorého sme si boli pozrieť 
niekoľko múzeí a zúčastniť sa aj na 
ochutnávke vína u lokálneho výrobcu. 
Celý neformálny program konferencie 
zavŕšila spoločná večera, na ktorej sa 
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Začiatkom apríla 2016 som absolvoval učiteľskú 
mobilitu v rámci programu Erasmus+ do Bragy, 
nachádzajúcej sa na severe Portugalska. univerzitu 
de Minho, ktorá je situovaná v Brage, som si nevybral 
náhodou. už dlhší čas sa totiž priatelím a odborne 
spolupracujem s prof. Antoniom F. tavaresom, 
ktorý pôsobí priamo na tejto univerzite, ako aj 
s prof. Filipem telesom, ktorý pôsobí na univerzite 
Aveiro nachádzajúcej sa v rovnomennom meste, iba 
niekoľko desiatok kilometrov od Bragy.

táto učiteľská mobilita tak neslúžila 
iba na pedagogické účely, ale tiež na 
prehlbovanie existujúcej spolupráce 
a na realizáciu spoločných vedecko-

-výskumných aktivít. V neposlednom 
rade mojou motiváciou bola aj poloha 
samotnej Bragy. Mesto sa totiž nachá-
dza v blízkosti ďalších dôležitých 
a zaujímavých portugalských miest, 
a tak som si zaumienil, že okrem odbor-
ného programu zvládnem aj nejaký 
ten výlet do okolia. A musím povedať, 
že aj vďaka mojim hostiteľom sa mi to 
podarilo.

Po prílete na letisko v Porte ma nevítal 
iba Antonio, ale tiež pomerne nevľúdne 
počasie ovplyvnené blízkosťou pobrežia 
Atlantického oceánu. Z Porta sme však 
nešli do Bragy, ale do Aveira, kde bol 
plán stretnúť sa s Filipem a spoločne 
pracovať na plánovaných publikačných 
výstupoch. Plán bol naplnený a keďže 
sa umúdrilo aj počasie, podarilo sa mi 
urobiť si prechádzku aj po historickom 
centre Aveira, ktoré turisti nazývajú aj 
portugalskými Benátkami kvôli kaná-
lom, ktoré pretínajú mesto a ktorými 
sa plavia pestrofarebné člny. V hoteli 
v Brage som sa aj preto ubytoval až 

centrum je zaradené do zoznamu sveto-
vého dedičstva UNESCO, a ktoré sa pýši 
tým, že sa v ňom zrodilo Portugalsko. 
Samotné historické centrum nie je 
nijako obrovské, no dominuje mu veľké 
námestie a v pozadí sa črtajú hradby 
hradu, ktorý plnil v histórii Portugal-
ska významnú rolu. Keďže program 
v Guimarãesi bol opäť zorganizovaný 
veľmi dobre, po doobedňajšej práci 
a účasti na seminári sme šli na výborný 
obed a následne som mal možnosť strá-
viť poobede prechádzaním sa po meste, 
v ktorom história dýcha na návštevníka 
azda z každej budovy. Dokonca aj 
hradný kopec nakoniec predstavoval 
iba ľahké sústo a tak som sa do Bragy 
vracal opäť nadšený.

Počas tretieho dňa som konečne 
navštívil aj univerzitu de Minho, kde 
ma čakal pracovný program. Samotná 
univerzita disponuje veľkým moder-
ným kampusom, ktorý by jej závidela 
hociktorá slovenská univerzita. Záro-
veň je však kampus usporiadaný tak, 
že je prehľadný aj pre tých, ktorí sú na 
univerzite po prvýkrát. Samozrejme, 
kampus ponúka všetko na realizáciu 
vzdelávacích, výskumných i voľnoča-
sových aktivít, a tak neprekvapuje, že 

učiteľská Erasmus+ mobilita do Portugalska 
Objavovanie krajiny objaviteľov

Doc. Daniel kliMovSký
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večer a ani sám neviem, ako som po 
náročnom programe zaspal.
Antonio pôsobí popri univerzite de 
Minho aj na univerzite OSN, ktorá má 
jedno zo svojich pracovísk aj v meste 
Guimarães. V tejto súvislosti ma veľmi 
potešilo, keď mi Antonio oznámil, že 
utorok strávime práve v tomto meste. 
Je to totiž mesto, ktorého historické 
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je plný študentského života. i preto 
môžem túto univerzitu našim študen-
tom uvažujúcim nad možnou mobilitou 
iba odporúčať. Pokiaľ ide o mesto, to 
ma ohromilo svojou rozľahlosťou 
a diverzitou. O Brage som pred touto 
mobilitou veľa nevedel. Ako futbalový 
fanúšik som vedel, že miestny futbalový 
klub hrá prvú portugalskú ligu a že 
Braga sa nachádza v blízkosti druhého 
najväčšieho mesta Portugalska, Porta. 
Po prehliadke Bragy musím skonšta-
tovať, že rozhodne stojí za návštevu. 
Centrum pozostáva z niekoľkých 
námestí poprepájaných širokými 
bulvármi aj úzkymi uličkami. Nad 
mestom sa nachádza až rozprávkovo 
vyzerajúci Bom Jesus, ktorý by nemal 
vynechať nikto z návštevníkov Bragy.

V posledný deň sa mi Antonio nemohol 
kvôli iným pracovným povinnostiam 
venovať, a tak sme sa dohodli, že si 
pôjdem pozrieť Porto a s ním sa ešte 
stretnem na večeri po návrate do Bragy. 
Hneď na začiatku musím povedať, že 
ani Porto ma nesklamalo. Práve naopak, 
bol som ním ohromený. Mesto ponúka 
pestrofarebnú zmes chutí a vôní a som 
presvedčený, že každý si tu nájde 
niečo pre seba. Stačí sa prechádzať 
s otvorenými očami, nikam sa zbytočne 
neponáhľať (to je niečo, čo Portugalci 
návštevníkov naučia prakticky okam-
žite) a mať pozitívne naladenú myseľ. 
labužníkov dokáže potešiť nielen 
portugalská kuchyňa, ale napríklad 
nepreberné množstvo rôznych druhov 
vína, vrátane tradičného portského. 
Milovníkov umenia poteší aj hlavná 
železničná stanica, ktorá je skvelou 
galériou pre azulejos, teda kachlič-
kovú výzdobu interiérov aj exteriérov 
typickú pre túto oblasť Portugalska. 
Romantici sa môžu prechádzať nespo-
četnými uličkami, ktoré pripomínajú 
horskú dráhu a raz smerujú nahor, 
inokedy nadol a urobiť si napríklad 
zamilovanú fotografiu pod železným 
mostom cez rieku, ktorý je jednou 
z najčastejšie fotografovaných atrakcií 
mesta. Okrem toho každého návštev-
níka bude stále sprevádzať všadeprí-
tomný „duch“ futbalového klubu FC 
Porto, na ktorý miestni nedajú dopustiť. 
Keďže mi prialo ešte aj počasie, pri 
nastupovaní do vlaku a opúšťaní tohto 
nádherného mesta mi prišlo až ľúto. 
Vydarenú bodku za týmto dňom však 
ešte dala ďalšia výborná večera s mojím 

hostiteľom, Antoniom, v Brage.
Portugalsko je zaujímavá krajina, 
ktorá má čo ponúknuť a ktorá trošku 
nešťastne zostáva mimo nášho 
akademického záujmu. Je to na škodu 
veci, pretože úroveň dorozumenia sa 
aj v bežných životných situáciách je 
veľmi dobrá (napríklad portugalské 
televízne stanice neponúkajú dabované 
filmy, a preto všeobecná úroveň aspoň 
pasívnej angličtiny je oveľa lepšia, než 
u nás) a portugalskí kolegovia majú 
zvyčajne skvelé prepojenie na rôzne 
akademické kruhy v latinskej Amerike 
i v USA. i preto mi je cťou aj potešením, 
že sa mi podarilo nadviazať spoluprácu 
s kolegami z tejto krajiny a že ju budem 
vedieť sprostredkovať aj kolegom 
a študentom na mojom domovskom 
pracovisku.

A čo dodať na záver? Moju mobilitu 
hodnotím vysoko pozitívne. Okrem 
naplnenia akademického programu sa 
mi v relatívne krátkom čase podarilo 
navštíviť štyri mestá nachádzajúce 
sa na severe Portugalska, pričom 
každé z nich bolo do určitej miery 
osobité. Aj preto ma mimoriadne 
tešilo, že v každom z týchto miest som 
počul aj slovenčinu. Azda jedinou 
nevýhodou tejto mobility bola krátkosť 
času a s ňou súvisiace skoré ranné 
transfery na letiská (tak pri ceste do 
Bragy, ako aj pri spiatočnej ceste do 
Bratislavy). Ale aj v tomto môže človek 
nájsť pozitíva. Ja som napríklad pri 
spiatočnej ceste na letisku v lisabone, 
kde som prestupoval na let do Viedne, 
stretol našu mužskú hádzanársku 
reprezentáciu. Naši reprezentanti síce 
napokon podľahli domácim pomerne 
jednoznačne, no môj pozitívny dojem 
z Portugalska to nepokazilo. ▪
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ČÍtAli SME, ViDEli SME

odporÚČa katarína Staroňová

tentokrát sa moje odporúčania viažu 
na stredoeurópsku modernú litera-
túru, ktorá sa v príbehoch vracia do 
staršej doby a cez optiku hlavného 
hrdinu dokáže sprostredkovať 
autentický zážitok danej doby. Šty-
listika, jazykové prostriedky, vetná 
konštrukcia je prispôsobená svojmu 
hlavnému hrdinovi, čo znamená, že 
zážitok je bezprostredný a pre čitate-
ľa vťahujúci do deja. V prípade prvej 
knihy (Príbeh ozajského človeka) ide 
o jednoduchého obyčajného človeka 
v socialistickom podniku, v prípade 
druhej knihy (Vydedenci) ide o ma-
lého chlapca z prostredia maďarskej 
dediny šesťdesiatych rokov.

Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského 
človeka

Denníkovým spôsobom opísaný 
príbeh človeka-milión v časoch 
komunizmu. Bezvýznamný 
človiečik, ktorý sa nechá unášať 
dobou a ani nevedno ako sa stane 
z neho bonzáčik, donášač na ľudí 
a kádrovák, od ktorého závisí či 
niekto dostane devízový prístup na 
dovolenku v Juhoslávii a či pôjde na 
koberec k riaditeľovi, lebo namiesto 
o 7.00 prišiel do práce o 7.05. Príbeh 
fascinujúco opisuje vtedajšiu dobu 
a vysvetľuje nevysvetliteľné – prečo 
toľko ľudí vlastne je v spisoch ŠTB 
a donášalo na susedov či vlastnú 
rodinu? Hlavný hrdina (ktorého 
meno sa nikdy nedozvieme) nič 
nerobil pro-aktívne, ono sa mu to 
všetko vlastne iba stalo a on sa stal 
sám obeťou manipulovania. Ako 
doba, ktorá neschopných stavia do 
pozície s mocou a čo moc s nimi 
urobí… nebadane, postupne. Ak 
chce niekto pochopiť komunizmus, 
toto je tá pravá kniha. Zaujímavý 
je aj formát edície. Kniha vyšla ako 
prvý zväzok stredoeurópskej edície 
K4. Každý rok vychádza jedna kniha 
jedného autora z Česka, Maďarska, 
Poľska alebo Slovenska vo všetkých 

štyroch krajinách, a to v rovnaký 
deň. Zmyslom je snaha sprostred-
kovať čitateľom možnosť paralelne 
prežívať zážitok súčasnej literatúry 
svojej krajiny i krajín blízkych, 
susedných či dokonca bratských. ▪

Szilárd Borbely – Vydedenci

Jedna z najsilnejších kníh akú som 
kedy čítala o chudobe, inakosti, bruta-
lite, beznádeji. Príbeh malého chlap-
ca v maďarskej dedine šesťdesiatych 
rokov. Rovnako to môže byť kysucká 
dedina či rómska osada súčasnosti. 
Chudoba a vytláčanie na okraj spoloč-
nosti len za malú odlišnosť (možno je 
otec židovský bastard, starý otec nie 
je náš ale z inej dediny, atď.), ktorú si 
vieme len ťažko predstaviť a už vôbec 
nie pochopiť, čo to môže urobiť s psy-
chikou človeka. žiadne moralizova-
nie, žiadne súdy. len opis. Krátke 
výstižné vety, záblesky každodenné-
ho života zo spomienok. Čriepky. tak 
vzdialené a blízke zároveň. Ak má 
niekto záujem pochopiť život na hra-
nici existenčných možností, bezúteš-
nosť a sivosť a krutosť takého človeka, 
určite je to povinné čítanie. ▪

Stendhal: Kartúza parmská

odporÚČa e. Sičáková-BeBlavá

Kniha, ktorú vám odporúčam čítať, 
povedzme počas nasledujúcich 
letných dní, má romantickú aj realis-
tickú rovinu. Môžete si tak vybrať, 
na ktorú sa tentokrát zameriate. 
táto kniha sa totiž dá čítať aj niekoľ-
kokrát a stále vás prekvapí. Na mňa 
osobne viac zapôsobila realistická 
rovina knihy, kde autor popri tom, 
ako sa venuje mladému Fabriciovi, 
jeho láskam a túžbam po dobrodruž-
stve, popisuje mocenské vzťahy 
a spoločenské prostredie v Európe 
v 19.storočí. Poskytuje veľmi zaují-
mavé pozorovania a mám pocit, že 
na postupnom čítaní tejto knihy 
a diskusii k nej by sa dal postaviť aj 
politologický kurz. ▪

Th e Knick

odporÚČa roMan MUŽik

Z pohľadu histórie ľudstva je 100 
rokov zanedbateľná doba, no 
z pohľadu rozvoja vedy a techniky 
sme za posledných 100 rokov sved-
kami priam neskutočného rozvoja. 
A práve túto skutočnosť si divák plne 
uvedomí pri sledovaní dramatic-
kého seriálu the Knick od oscaro-
vého režiséra Stevena Soderbergha 
(Dannyho 11/12/13-tka, Erin Brocko-
vich, traffic). Príbeh sa odohráva na 
začiatku 20. storočia v New yorku 
v legendárnej nemocnici Knicker-
bocker. Divák je svedkom doby, kde 
pacienti umierajú na dnes bežne 
liečené ochorenia, kde používané 
technické vybavenie naháňa strach, 
kde farmakoterapia nepozná anti-
biotiká, kde sa pacientom bežne 
dáva kokaín či heroín a pri štan-
dardných postupoch liečby sa nám 
pozastavuje rozum. Seriál výborne 
poukazuje na to, ako náročné je 
byť pokrokovým priekopníkom 
nových metód, ako náročné je byť 
v očiach väčšiny odlišným, ako pred-
sudky, závisť a korupcia prekvitajú 
a ubíjajú spoločnosť. Zaujímavý 
príbeh korunujú herecké výkony 
hlavných hrdinov, obzvlášť drogovo 
závislého Johna thackeryho (Clive 
Owen). Mňa si Knick podmanil 
okamžite, nakoľko výborne spraco-
val minimálne dva predmety môjho 
profesijného záujmu – medicínu 
a korupciu. ▪a korupciu. ▪
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Behaviorálne vedy ponúkajú nové a inovatívne prístupy, ktoré 
sa v zahraničí už niekoľkokrát ukázali ako veľmi účinné, no 
v pomeroch Slovenska sú zatiaľ aplikované veľmi málo. Rozhodla 
som sa ich aplikovať i na Slovensku v rámci mojej diplomovej 
práce. Vedúca mojej práce doc. Ing. Sičáková-Beblavá, PhD 
mi odporučila množstvo literatúry, vďaka čomu som lepšie 
pochopila túto oblasť a taktiež mi pomohla skontaktovať sa 
s Matejom Šuchom zo spoločnosti Mindworx, ktorá sa venuje 
aplikovaniu behaviorálnych poznatkov do praxe. Následne sme 
si s Matejom dohodli pravidelné stretnutia, kde sme sa veľa 
rozprávali o behaviorálnej ekonómii a najmä o tzv. nudgingu, 
teda postrčení.

Práve na jednom takomto stretnutí 
som prišla s myšlienkou zorganizovať 
postrčenie na Hlavnej stanici v Brati-
slave. Následne som začala realizovať 
konkrétny experiment zameraný na 
správanie fajčiarov prostredníctvom 
využitia poznatkov z behaviorálnych 
vied, s čím mi Matej po celú dobu veľmi 
pomáhal. Nástroj postrčenia sme 
použili na riešenie problému s fajčením 
v nefajčiarskych priestoroch v blízkosti 
hlavnej budovy stanice. Postrčenie sa 
dá chápať podľa autorov knihy Nudge 
ako akýkoľvek pokus o ovplyvnenie 
ľudského rozhodovania, usudzovania, 
voľby alebo správania predvídateľným 
spôsobom. Každá situácia je však veľmi 
jedinečná a postrčenie je potrebné 
dôkladne premyslieť. 

Inšpirovala som sa letiskom v dánskej 
Kodani, kde mali taktiež problém 
s fajčiarmi, ktorí si častokrát vychut-
návali cigaretu v nefajčiarskych 
priestoroch. Situáciu následne vyriešil 
tím zložený z členov iNudgeyou, ktorí 
sa vydávali za obyčajných cestujúcich 

a pozorovali fajčiarov. Chceli totiž 
pochopiť správanie a rituály priemer-
ného fajčiara od zapálenia cigarety 
až po jej zahasenie. Následne vedeli 
nastaviť a nadizajnovať taký zásah, 
ktorý skutočne fungoval. V blízkosti 
rotačných dverí umiestnili žlté nálepky 
so symbolom cigarety spolu s informá-
ciou o vzdialenosti a smere k fajčiarskej 
zóne, ktorú vyhradili. Do tejto zóny 
umiestnili popolníky a ohraničili ju 
žltou farbou. Po troch mesiacoch pozo-
rovania bolo porovnané pôvodné sprá-
vanie 1 695 fajčiarov s intervenčným 
správaním 1 489 fajčiarov. Výsledkom 
takto nadstaveného postrčenia bolo, že 
fajčenie v nefajčiarskych priestoroch sa 
znížilo približne o 50%. 

Na začiatku realizácie môjho experi-
mentu bolo potrebné vybaviť povolenie 
od ŽSR, ktoré mi umožnili uskutočniť 
niekoľko priestorových úprav na 
predstaničnom námestí. So súhlasom 
pána prednostu som začala plánovať 
konkrétnu podobu a umiestnenie 
postrčenia. Sčasti som sa inšpirovala 

Nudgingový experiment 
na Hlavnej stanici v Bratislave
Nikola BoBčíková autorka je študentkou Ústavu verejnej politiky
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dizajnom na spomínanom letisku 
v Kodani, no rozhodla som sa apliko-
vať aj vlastný prvok, ktorým sú stopy 
vedúce do fajčiarskej zóny. Zatiaľ čo 
v Kodani používali špeciálne nálepky, 
v tomto prípade som zvolila nanesenie 
farby vzhľadom na asfaltový povrch 
miesta, kde som postrčenie umiest-
nila. Pred oba vchody resp. východy 
stanice sme umiestnili symboly a od 
nich vedúce stopy až po spomínané 
vyhradené miesto. Toto miesto sme 
vyznačili rovnakou zelenou farbou, 
pričom sme naniesli náter i na popolník 
a zároveň v jeho okolí pomocou pások 
tento priestor ohraničili. Dovnútra 
tohto vyhradeného miesta sme taktiež 
umiestnili znaky cigariet, aby fajčiarska 
zóna bola zreteľnejšia. Všetky tieto 
prvky umiestnené vo vyhradenej zóne 
boli zelenej farby, aby bol tento priestor 
jednoznačne prepojený s umiestne-
nými stopami a symbolmi.

Skôr ako sme postrčenie použili 
a začala som ho testovať, bolo nevy-
hnutné zistiť, aký je skutočný stav na 
bratislavskej Hlavnej stanici. Prostred-
níctvom pozorovania správania fajčia-
rov som sa oboznámila so situáciou 
v priestoroch. Pozorovala som správa-
nie ľudí fajčiacich v týchto priestoroch, 
pričom som počítala počet fajčiarov 
v zakázaných a zároveň v povolených 
zónach za jednu hodinu v rámci popo-
ludňajších hodín počas siedmych dní. 
Ukázalo sa, že za hodinu v priestoroch 
stanice fajčí priemerne 93 ľudí. Zistila 
som, že približne 16 ľudí, čo predsta-
vuje 17% z celkového počtu fajčiacich 
na Hlavnej stanici v Bratislave, fajčí 
v zakázaných priestoroch pred budo-
vou. Tu je umiestnená informácia 
o zákaze fajčenia a porušovanie zákazu 
je neustále pokutované policajnými 
zložkami. V našom prípade som si 
dala za cieľ počet ľudí fajčiacich v zaká-
zaných priestoroch znížiť prostred-
níctvom postrčenia, ktoré pôsobí na 
ľudské správanie. Po jeho aplikácii som 
pristúpila k pozorovaniu zmien. Počet 
fajčiarov v zakázaných zónach klesol na 
približne štyroch, čo dokazuje viditeľné 
zlepšenie situácie. Vďaka zozbieraným 
údajom som dospela k záveru, že situá-
cia na zakázanom mieste sa zlepšila až 
o 74%. Toto percento dokazuje úspeš-
nosť zorganizovaného experimentu 
a teda i nástroja, akým je postrčenie. 
Tento experiment je jasný príklad toho, 

že zákazy a sankcie sú v niektorých 
prípadoch skutočne menej účinné 
a rôzne problémy sa dajú riešiť v rámci 
verejnej politiky aj inak. Aktéri by mali 
pochopiť, že poznanie ľudského sprá-
vania a rozhodovania je i v tejto oblasti 
veľmi podstatné. Pokiaľ chcú meniť 
správanie svojich občanov, je prinaj-
menšom vhodné poznať i nové nástroje 
ovplyvňovania rozhodnutí. Vďaka 
nadobudnutým poznatkom si dovolím 
konštatovať, že v istých prípadoch stačí 
malá zmena v prostredí a ukázať ľuďom 
čo môžu a ich správanie dokážeme 
ovplyvniť výraznejšie. ▪
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Dan Ryšavý: Komunální je 
komunální a velká je velká!
K hypotéze politizace lokálních 
politických elit

Autor v článku rozoberá jeden 
z kľúčových problémov pre odhalenie 
fungovania lokálnych samospráv 
a prijímania verejných politík na lokál-
nej úrovni – mieru politizácie, alebo 
inak povedané úlohu politických strán 
v lokálnej samospráve 

Ryšavý začína text citátom starostu asi 
pätnásťtisícového mestečka: „Nikdy 
som nepripustil, aby tu nastala veľká 
politika. Komunálna je komunálna 
a veľká je veľká…“ Štúdia sa snaží odha-
liť, či tento citát odzrkadľuje realitu, 
ako aj nájsť odpovede na ďalšie otázky: 
Aká je politika na obecnej úrovni a akí 
sú jej predstavitelia? Mení sa v čase 
povaha komunálnej politiky? Posilňujú 
sa v nej prvky straníckej politiky? 
Akým spôsobom sa to dá zistiť? Exis-
tuje hranica (napríklad veľkostná alebo 
funkčná), od ktorej má zmysel sa v obci 
snažiť o stranícku politiku?

Štúdia sa začína krátkym úvodom 
k stave lokálnej samosprávy v krajinách 
po páde komunistických režimov. Ten 
vystihoval predovšetkým voľbu kandi-
dátov, ktorí neboli spojení s minulým 
režimom a zároveň boli medzi ľuďmi 
známi. Oproti zloženiu národných 
výborov nové samosprávne orgány 
omnoho menej odrážali socio-demo-
grafické zloženie obyvateľstva a často 
utvárali skôr sociálne siete priateľov, 
známych a pod. Výskumníci však pred-
pokladali, že tento nepolitický charak-
ter lokálnej politiky sa bude postupne 
oslabovať a nahradí ho klasický stra-
nícky model reprezentácie.

lokálnych politikov iba malé percento 
respondentov. Toto hodnotenie však vo 
výraznej miere závisí od veľkosti obce, 
čo môže byť spojené aj s tým, že medzi 
starostami väčších obcí narastá podiel 
straníkov.

Autor poukazuje aj na ďalší fenomén, 
a to narastajúcu popularitu rôznych 
zoskupení nezávislých kandidátov. 
O tomto fenoméne v slovenskom 
kontexte som písal aj vo svojej diplo-
movej práci, úryvok z nej si môžete 
prečítať aj v čísle PPN z októbra 2015. 
Tieto zoskupenia často pripomínajú 
politické strany a do istej miery tak 
dochádza k ich politizácii (aj keď často 
skôr formálnej).

Dáta o pomere straníkov medzi 
českými starostami, s ktorými autor 
pracuje (97-04) síce nie sú najaktuál-
nejšie, autor však prichádza so zistením, 
že kým v stredných a väčších obciach 
(mestách) počet straníkov, a teda miera 
politizácie rastie, pri menších obciach 
je trend skôr opačný, tj. do úradov sa 
dostáva čoraz viac nestraníkov. Zaují-
mavé by bolo reflektovať tieto zistenia 
s ohľadom na veľkosť obcí v slovenskom 
kontexte, celkovo sa totiž na Slovensku 
dá jednoznačne hovoriť o narastajúcom 
počte nezávislých starostov.

Posledná časť štúdie sa venuje zlože-
niu koalícií v samosprávach Českej 
republiky. V tomto prípade je potrebné 
uvedomiť si odlišný kontext, pretože 
narozdiel od Slovenskej republiky, 
v Česku sú starostovia volení nepriamo 

MartiN kollárik, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Iný typ skúmania politizácie lokálnej 
politiky predstavuje štúdium lokálnych 
koalícií. To sa zameriava aj na zohľad-
nenie štrukturálnych charakteristík 
ako veľkosť obce, geografická poloha, 
socioekonomické podmienky a pod. 
Autor poukazuje v tomto ohľade na 
mnohé štúdie, ktoré zdôrazňujú závis-
losť politických hier od veľkosti obce. 
V menších obciach sa často stretávame 
s absenciou rozdelenia na klasickú 
koalíciu a opozíciu a politické strany 
tu mnohokrát predstavujú prázdne 
nádoby.

O politizácii lokálnej politiky nám 
môže veľa povedať aj výskum medzi 
samotnými starostami. Podľa viacerých 
výskumov starostovia označujú vplyv 
politických strán na lokálnu politiku 
ako nízky, rovnako členstvo v politickej 
strane považuje za dôležitú vlastnosť 

recenzia

V menších obciach 
sa často stretávame 
s absenciou rozdelenia 
na klasickú koalíciu 
a opozíciu a politické 
strany tu mnohokrát 
predstavujú 

„prázdne nádoby“
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zastupiteľstvami a okrem toho sa vo 
väčších obciach (mestách) volia aj 
tzv. obecné rady, ktoré predstavujú 
výkonné orgány (podobné vláde). 
V takomto prípade je tak identifi kácia 
koalícií omnoho jednoduchšia. Z auto-
rových zistení vyplýva, že v českých 
obciach stále prevláda konsenzuálny 
model lokálnej politiky a veľké koalí-
cie (vyšší počet strán v rade, ako je 
potrebné na dosiahnutie väčšiny). 
Trend postupnej politizácie však napo-
vedá mierne rastúci počet minimálnych 
víťazných koalícií. Ryšavý však pouka-
zuje aj na to, že výsledky majú slabšiu 
výpovednú hodnotu vzhľadom na to, že 

MatÚŠ SloBoDa, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Autori publikácie 
Stanislav Balík,
Petr Gongala a Kamil 
Gregor pôsobia na 
Masarykovej univerzite 
v Brne. Dlhodobo sa 
venujú analýze
volebných dát 
a fenoménov volieb.

sa riadia predpokladom politických 
strán ako unitárnych aktérov. Ten, 
ako napovedajú aj hlasovania členov 
komunálnych orgánov, však často 
neplatí.

Autor tak v závere neprichádza 
s jasným potvrdením či vyvrátením 
hypotézy o rastúcej politizácii lokálnej 
politiky. Aj napriek zisteniam vyplý-
vajúcim z kvantitatívnych dát je totiž 
potrebné doplniť výskum politizácie 
lokálnej politiky o kvalitatívny aspekt, 
ktorý môže nakoniec dospieť k identi-
fi kácii odlišných vplývajúcich faktorov 
v jednotlivých obciach. Je však zrejmé, 

že mieru politizácie vo veľkej miere 
ovplyvňuje faktor veľkosti obce. Tento 
problém si však taktiež vyžaduje ďalšie 
podrobnejšie skúmanie. Výskum úlohy 
politických strán vo vzťahu starostov 
a zastupiteľstiev je aj predmetom mojej 
dizertačnej práce, v ktorej sa pokúsim 
problém analyzovať v kontexte lokálnej 
samosprávy na Slovensku. Štúdia Dana 
Ryšavého je výborným odrazovým 
mostíkom, autor načrtáva množstvo 
problémov, na ktoré by sa mal zame-
rať ďalší výskum, ako aj zistení, ktoré 
sa dajú ďalej testovať na lokálnych 
samosprávach na Slovensku, či v iných 
krajinách. ▪

Mnoho analytikov a komentátorov 
volieb sa pri svojich analýzach takmer 
výhradne sústreďuje len na výsledky 
volieb. Tie nám však dávajú obmedzenú 
informáciu o tom, čo sa skutočne vo 
voľbách deje. Len analýza všetkých 
kandidátov a kandidátok môže dať 
odpovede na dôležité otázky o partici-
pácii a reprezentácii v zastupiteľských, 
volených funkciách.

Publikácia Dvacet let komunálních 
voleb v ČR nie je unikátnou len v časo-
vým obdobím, ktoré pokrýva. Unikát-
nou je aj databáza pozostávajúca 
z rôznych volebných dát a ich prepojení. 
Zároveň je veľkým pozitívom, že nejde 
o prípadové štúdie, ale dáta pokrývajú 
celú krajinu počas 20 rokov. Špecifi cký 
dôraz kladú autori nielen na analýzu 
kandidátov a fenoménu nezávislého 
kandidáta, ale aj na politické strany 
a hnutia.

Stanislav Balík, Petr Gongala
a Kamil Gregor:
Dvacet let komunálních voleb v ČR
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Na knihe je výnimočná databáza 
pozostávajúca zo 700-tisíc kandidátov 
a rôznorodosť metodologických postu-
pov pri ich analýze. Okrem analýzy 
volieb do zastupiteľstva českých 
obcí, autori analyzujú aj menovanie 
primátora, ktorý nie je na rozdiel od 
Slovenska volený priamo, ale voľbou 
v zastupiteľstve.

V úvodnej kapitole autori podrobne 
vysvetľujú dátové súbory a základné 
dlhodobé trendy o účasti vo voľbách 
a ziskoch politických strán. 

V druhej kapitole sa autori venujú stabi-
lite personálneho obsadenia a politickej 
príslušnosti kandidátov. Inými slovami, 
ide o analýzu miery prebehovania 
kandidátov – ako často kandidáti menia 
strany. Autori zistili, že stabilita kandi-
dátov je väčšia v malých obciach, keďže 
vo veľkých mestách vo väčšej miere 
kandiduje viacero nových subjek-
tov, kým v malých obciach je lokálna 
politika v rukách relatívne stabilnej 
skupiny osôb. Ďalším zistením je, že 
najväčšiu stabilitu majú opakovane 
kandidujúce strany. Zaujímavé však je, 
že strany po strate svojej popularity na 
celonárodnej úrovni strácajú taktiež 
kandidátov v komunálnych voľbách.

Nasledujúca kapitola sa venuje prefe-
renčným hlasom. Dáta ukazujú, že 
kandidáti vo veku 38 až 58 rokov 
získavajú disproporčne vyšší podiel 
hlasov ako iní kandidáti. Stále však 
platí, pozícia na kandidátke je veľmi 
dôležitá. Líder kandidátky má výraznú 
komparatívnu výhodu oproti kandidá-
tom na nižších pozíciách na kandidátke. 
To platí aj pre nestraníkov a nezávislé 
osobnosti na listinách politických strán. 
Autori taktiež poukazujú, že dopad 
preferenčného hlasovania klesá s veľko-
sťou obce a aj každými ďalšími voľbami 
v čase. Podobný prístup k analýze 
preferenčného hlasovania by sa dal 
využiť v kontexte parlamentných volieb 
na Slovensku.

Vo štvrtej kapitole autori analyzujú 
efekty volebného systému na výsledky 
volieb. Zaujímavým zistením je, že 
hlasovanie v najväčších obciach 
sa podobá celonárodným voľbám. 
V týchto mestách kandidujú všetky 
relevantné politické strany a výsle-
dok preferenčného hlasovania je len 
minimálny. Systém zachováva značnú 
pomernosť v rozdelení mandátov. 
V stredne veľkých obciach sa však už 
preferenčne hlasuje vo väčšej miere 
i naprieč stranami a takéto hlasovanie 
dramatickejšie mení výsledok volieb.

Obecným radám z hľadiska teórie 
koalícií je venovaná piata kapitola. 
V tejto kapitole autori veľmi zaujímavo 
prepájajú na teóriu hier a teóriu koalí-
cií. Významným prínosom je aj typoló-
gia koalícií, ktorá je aplikovateľná aj vo 
výskumoch v iných krajinách. 

Starostovia a primátori sú volení 
nepriamo – zastupiteľstvom. České 
dáta ukazujú, že najčastejšie sú vo 
veku od 50 do 59 rokov a takmer 60 
percent zo starostov alebo primátorov 
je do funkcie zvolených opakovane 
a s predchádzajúcou politickou skúse-
nosťou v zastupiteľstve. Zaujímavé je, 
že až 10 percent všetkých poslancov 
v zastupiteľstve vykonáva svoju funkciu 
nepretržite od roku 1994. Je vysoko 
pravdepodobné, že podobné čísla by 
sme zistili aj v slovenských podmien-
kach, predovšetkým v malých mestách 
a obciach.

V predposlednej kapitole sa autori 
publikácie venujú diskurzu a ukážkam 
toho, ako najlepšie zobrazovať volebné 
dáta na mapách. Užitočné rady pre 
každého kto má ambíciu vytvárať 
kartogramy.

Posledná kapitola podrobne analyzuje 
komunálne voľby v roku 2014. Výsledky 
volieb potvrdzujú fenomén nezávislého 
kandidáta. Hoci nezávislí kandidáti 
získali len tretinu všetkých hlasov, 
stačilo im to na obsadenie troch štvrtín 
mandátov v zastupiteľstvách. Efektivita 
nezávislých kandidátov je tak vyššia ako 
u kandidátov politických strán a hnutí.

Autori dôkladne a presvedčivo vysvet-
ľujú základné koncepty a presvedčivo 
legitimizujú metodologické postupy. 
Takmer výhradne však vychádzajú 
z predchádzajúcich zistení českých 
autorov. Veľmi zaujímavé a prínosné 
by bolo pri východiskách čerpať aj 
zo zahraničnej teórie a konfrontovať 
české dáta s teoretickými konceptami 
o dôvere, politických stranách, rekri-
tácii politickými stranami, rozhodnutí 
kandidovať a podobne. Vzhľadom na 
potenciál veľmi rozsiahlej databázy je 
škoda, že rodovému aspektu venovali 
autori len minimálnu pozornosť.

Publikácia je nepochybne povzbude-
ním na podobne rozsiahly a komplexný 
výskum aj na Slovenku. Mnohé feno-
mény – nárast nezávislých kandidátov 
či klesajúci počet kandidátov tradič-
ných politických strán dlhodobo pozo-
rujeme aj na Slovensku.

Vysokým prínosom je jednoznačne 
analýza stability politickej príslušnosti 
kandidátov a ich následnej úspešnosti 
vo voľbách. Autori ukázali, že defektné 
správanie (prebehnutie do inej strany) 
je výraznejšie vo veľkých mestách. 
Kandidáti, ktorí už raz prebehli v prie-
mere aj častejšie prebehujú v ďalších 
voľbách. Veľmi zaujímavé je však ziste-
nie, že v prípade veľkých miest môže 
byť zmena strany dokonca miernou 
výhodou, ktorá môže zvyšovať prav-
depodobnosť úspechu. Ide o vysoko 
relevantnú tému aj v podmienkach 
Slovenska nielen na komunálnej, ale aj 
centrálnej úrovni.

Kniha dôkladne mapuje a vysvetľuje 
stav a trendy v komunálnych voľbách 
počas dvoch dekád vývoja využitím 
pokročilých vedeckých techník. 
Obdobná štúdia v našom priestore 
zatiaľ chýba. Je výborným zdrojom 
inšpirácie pre tých, ktorí sa voleb-
nej analýze a komunálnej politike 
venujú. ▪

referencia Stanislav Balík, Petr Gongala, 
Kamil Gregor. (2015). Dvacet let komunálních 
voleb v ČR. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultúry. 


