
 

 

 

 

 

 
 



 

Slovo na úvod... 
Milí (noví) čitatelia! 

Prieskumy verejnej mienky sú dnes v móde – a to 
nielen pokiaľ ide o veci verejné, ale aj veci súkromné 
(tým samozrejme nemám na mysli veci intímne, hoci aj 
o tých sa robia prieskumy ). Už dávno neslúžia len na 
zistenie názoru ľudí k aktuálnej spoločenskej téme, či 
na zistenie ich spokojnosti s konkrétnym produktom či 
službou. Prieskum sa stal zdrojom legitimity pre nové 
rozhodnutia. V tom lepšom prípade sa odvíjajú od 
výsledkov prieskumu, v tom horšom prípade prieskum 
len otrocky potvrdí to, o čom bolo už vopred 
rozhodnuté.  

Po šiestich rokoch vydávania PPNka sme sa na Ústave 
verejnej politiky a ekonómie tiež rozhodli urobiť 
prieskum. Chceli sme zistiť spokojnosť s doterajšou 
podobou PPNka, reakcie na  prípadné zmeny a záujem 
o zapojenie novej cieľovej skupiny – našich študentov. 
Doposiaľ sa totiž na jeho tvorbe aktívne nepodieľali 
a možno aj preto o ňom mnohí z nich nevedeli. Keďže 
prieskum ukázal, že  študenti majú záujem  stať sa 
súčasťou časopisu, rozhodli sme sa PPNko oživiť 
novými rubrikami písanými práve nimi (napr. Téma, Na 
slovíčko či Zo študentských samospráv), o nich 
(Zahraničné pobyty), pre nich (Stáže, Čo (sa) učíme) 
alebo všetko dohromady (Som  študent ÚVPE 
a venujem sa – rozhovor študenta so študentom pre 
študentov). Pritom sme však nezabudli na obľúbené 
rubriky skalných čitateľov „starého“ PPNka – Z knižnice 
ÚVPE, Štúdia, Rozhovor a ďalšie. V „novom“ PPNku by 
si tak mali prísť na svoje študenti ÚVPE, ako aj 
akademici a odborníci, ktorých zaujíma verejná politika 
a/alebo dianie na ÚVPE.  

Teraz mi už neostáva nič iné, 
len dúfať, že výsledky 
prieskumu boli „validné“ a 
novým PPNkom sme sa aspoň 
trochu trafili do vášho vkusu. 
Ale ak by aj nie – časopis už od 
budúceho čísla ponúkne 
rubriku „Listáreň“, takže pošlite 
nám vaše námety 
a konštruktívnu kritiku. Pretože 
my robíme prieskumy tak, ako 
sa majú robiť v tom lepšom 
prípade  

     Vaša Ľudmila 

 

  
 
 
 
Public Policy News je štvťročník vydávaný Ústavom 
verejnej politiky a ekonómie FSEV UK.  
 
Ročník: 8, číslo: 1-2/2012  
ISSN: 1337-7868  
 
Ak chcete PPN dostávať emailom, napíšte nám na 
publicpolicynews@gmail.com a budeme vám ho 
pravidelne posielať. Elektronickú verziu si môžete 
stiahnuť na http://www.fses.uniba.sk/  
 
REDAKČNÁ RADA  
 
Šéfredaktorka:  
Mgr. Ľudmila Staňová, ludmila.stanova@gmail.com 
Odborní garanti: 
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., 
ludmila.malikova@fses.uniba.sk   
doc. Katarína Staroňová, PhD.,  
staronova@governance.sk 
 
Členovia:  
Mgr. Tina Gažovičová, tina.gazovicova@gmail.com   
Mgr. Tomáš Jacko, jacko@transparency.sk   
Mgr. Darina Ondrušová, d.ondrusova@gmail.com 
Bc. František Birčár, bircarf@gmail.com  
Bc. Lenka Koprivová, lenka.koprivova@gmail.com  
Bc. Matúš Sloboda, matus.sloboda@gmail.com  
Bc. Ľubica Šimková, lubica.simkova@gmail.com  
 
GRAFICKÁ ÚPRAVA  
Mgr. Tomáš Jacko  
 
REDAKCIA  
Ústav verejnej politiky a ekonómie FSEV UK  
Mlynské luhy 4  
821 05 Bratislava  
publicpolicynews@gmail.com   
Tel.: 02/206 69 800  
 
KONTAKTY NA AUTOROV (okrem členov red. rady) 
Zita Bajúszová, bajuszova@edeapartners.sk  
 
 
SOCIÁLNE SIETE  
Nájdete nás na Facebooku: http://www.facebook.  
com/uvpefsevuk a máme aj svoj Google profil: 

http://www.google.com/profiles/publicpolicynews 

 

 

 

mailto:ludmila.stanova@gmail.com
mailto:ludmila.malikova@fses.uniba.sk
mailto:staronova@governance.sk
mailto:tina.gazovicova@gmail.com
mailto:jacko@transparency.sk
mailto:d.ondrusova@gmail.com
mailto:bircarf@gmail.com
mailto:lenka.koprivova@gmail.com
mailto:matus.sloboda@gmail.com
mailto:lubica.simkova@gmail.com
mailto:publicpolicynews@gmail.com
mailto:bajuszova@edeapartners.sk
http://www.google.com/profiles/publicpolicynews


  

1 

OBSAH 
 
 
 

FSEV Fest reportáž! 
Ak chcete „nasať atmosféru“ nášho 
školského festivalu, 
neprehliadnite reportáž našich 
študentov na str. 4! Dozviete sa, 
okrem iného, aj to, čo je 
„slackline“ a pri ktorých stánkoch 
študenti trávili prekvapivo najviac 
času! 

 

Rozhovor s Ľ. Plaiom 
Prečo sa o úradníkoch hovorí, že 
sú leniví a neambiciózni? Prečo 
politici nemajú záujem nastaviť 
transparentné pravidlá pre výber 
a kariérny rast zamestnancov 
v štátnej správe? O týchto, aj iných 
otázkach s bývalým riaditeľom Úradu pre štátnu 
službu, na str. 11! 
 

Na slovíčko 
s prof.Malíkovou! 
Do svojho súkromia nám 
dovolila nahliadnuť 
riaditeľka ÚVPE. Viac o jej 
študentských rokoch, 

zahraničnej spolupráci, ale aj koníčkoch sa 
dozviete na str. 19. 
 

Akademici a odborníci na verejnú politiku by 

určite nemali prehliadnuť skvelú Štúdiu o Úrade 
pre štátnu službu na str. 15 od doc. Staroňovej 

a doc. Láštica, či Minimovky našich doktorandov 

na str. 24! 
 

Viete čo je e-learning? 

ÚVPE ho využíva už niekoľko 
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ČO NOVÉ NA ÚVPE? 
 

THE TRANS-EUROPEAN DIALOGUE 
(TED) – feb. 2012 – Budapešť – 
témou akademickej  konferencie, ktorú 
každoročne organizujú viaceré európske 
organizácie pôsobiace v oblasti verejnej 
správy, bol vplyv agentúr na verejnú 
politiku -   presnejšie politický vplyv na 
agentúry, politizácia a politické 
nominácie. Svoj príspevok na tejto 
konferen
cii 
predniesl
i aj naši 
docenti, 
Miroslav 
Beblavý, 
Emília 
Sičáková-
Beblavá 
(na 
fotografii 
s Dr. 
Meyer-
Sahlingom z Univerzity v Nottinghame 
a prof. Bouckaertom z Univerzity v 
Leuvene) a doktorandka Darina 
Ondrušová. Viac nájdete na www.ted-
dialogues.org. 

 
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
V PRAHE – apr. 2012 – Praha -  na 
konferencii organizovanej VŠE pod 
názvom „Teoretické a praktické aspekty 
verejných financií“ predniesli svoj 
príspevok zameraný na efektívnosť 
elektronických aukcíí vo verejnom 
obstarávaní naši docenti Emília Sičáková-
Beblavá a Miroslav Beblavý. 

 
GOVERNANCE IN (POST)TRANSITION 
– apr. 2012 – Slovinsko -  
konferencia organizovaná Fakultou 
organizačných štúdií v Novom Meste bola 
tento rok zameraná na dve desaťročia 
zmien v administratívnej paradigme v 
strednej a východnej Európe. Náš 
doktorand Tomáš Jacko na konferencii 
vystúpil s príspevkom „Bottom-up versus 
top-down local governance: local 
government anti-corruption approaches 
in the Slovak towns of Sala and Martin 
compared (case study)“. 

 
 
20. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
NISPA CEE – máj 2012 – 
Macedónsko - konferencie Siete 
inštitútov a škôl verejnej správy v 
Strednej a Východnej Európe sa 
zúčastnila externá spolupracovníčka 
ÚVPE, Ľuba Vávrová a naša doktorandka, 
Darina Ondrušová (spolu na fotografii).  

Ľuba Vávrová na konferencii 
prezentovala e-learningový projekt a 
jeho využitie aj pre iné vzdelávacie 
pracoviská verejnej politiky. Darina so 
svojím príspevkom vystúpila v rámci 
pracovnej skupiny Štátna služba a 
venovala sa v ňom politizácii štátnej 
správy na Slovensku. 

 
GRANT PRE MLADÝCH VEDECKÝCH 
PRACOVNÍKOV – tento rok grant UK 
získal doktorand Tomáš Jacko (na 
fotografii s prof. RNDr. Karolom 
Mičietom, PhD. - rektorom UK, a Ing. Mgr. 
Martinom Hulínom – doktorandom na 
Ústave sociálnej antropológie FSEV UK) 
na výskumný projekt s názvom 
„Výkonnostný manažment v miestnej 
samospráve na Slovensku a v Anglicku s 
dôrazom na hodnotenie výkonu 
zamestnancov a odmeňovanie na základe 
výkonu.“ 

 
VEGA PRE ÚVPE – Náš ústav získal 
vedecký grant VEGA, ktorý udeľuje MŠ 
SR. Grant sa vzťahuje na projekt „Podoby 
New Public Managementu a aplikácia 
jeho princípov v podmienkach 
Slovenska“. Výskumný tím tvoria 
Ľudmila Malíková, Alexandra Poláková-
Suchalová, Tomáš Jacko, Ľuba Vávrová, 
Dana Bajusová (Ekonomická univerzita) 
a Juraj Nemec (Univerzita Mateja Bela). 
Projekt bude trvať do konca roka 2013. 

ĽUBOMÍR PLAI 
NA ÚVPE – marec 
2012 – bývalý 
predseda Úradu pre 
štátnu službu (na 
fotografii s Ľ. 
Vávrovou) vystúpil 
na predmete Miestna 
a regionálna politika 
s prednáškou o riadení ľudských zdrojov 
v štátnej službe, dôvodoch vzniku 
a zániku Úradu pre štátnu službu, pričom 
predniesol aj svoj pohľad na politický 
systém v SR. Po prednáške nasledovala 
diskusia so študentmi.  

 
MARTIN KOVÁČ NA ÚVPE – marec 
2012 - splnomocnenec vlády SR  pre 
územnú samosprávu, integrovaný 
manažment povodí a krajiny prednášal 
na predmete Viacúrovňová tvorba 
verejnej politiky. Študentov oboznámil s 
možnosťami a  plánmi komunálnej 
reformy na Slovensku: akými spôsobmi 
by bolo možné  zabezpečiť a zefektívniť 
plnenie kompetencií, ktoré sú v 
súčasnosti  pridelené všetkým mestám a 
obciam rovnako, bez ohľadu na ich 
veľkosť. Diskutovalo sa napr. o 
optimálnej veľkosti, ale aj počte 
municipalít ako  novej úrovne správy, 
ktorá by mohla na seba prevziať časť 
kompetencií  obcí. 

 
SKLÁDKA NEPATRÍ DO MESTA! – 

apr. 2012 - advokátka tejto občianskej 
iniciatívy, Mgr. Zuzana Čaputová, 
priblížila študentom prípad Pezinskej 
skládky na predmete Viacúrovňová 
tvorba verejnej politiky, čím veľmi pútavo 
ilustrovala viacúrovňovosť verejnej 
politiky.  (foto zdroj:  www.sme.sk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZÁSTUPCA EK NA ÚVPE – apr. 2012 
- Vedúci tlačového a politického oddelenia 
Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku, Andrej Králik, prednášal 
v rámci predmetu Viacúrovňová tvorba 
verejnej politiky. Hovoril najmä o 
inštitúciách EÚ, ich reforme, Lisabonskej 
zmluve a aktuálnom vývoji v EÚ. Potom 
nasledovala diskusia a na záver aj 
informácie o možnostiach uplatnenia 
študentov verejnej politiky v inštitúciách 
EÚ. 
 

http://www.ted-dialogues.org/
http://www.ted-dialogues.org/
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NOVÝ E-LEARNING A NOVÝ PC LAB 
– jún 2012 – ÚVPE v spolupráci s 
STU finalizuje projekt „moodle“, 
oficiálne známy ako „Tvorba 
softvérového prototypu pre online 
vzdelávanie verejnej správy, podpora 
diseminácie výsledkov aplikovaného 
výskumu“. Projekt je financovaný z 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj. Okrem 
nového e-learningového portálu nám 
projekt priniesol aj počítačovú 
učebňu vybavenú interaktívnou 
tabuľou, all-in-one počítačmi 
s dotykovou obrazovkou či 
hlasovacím zariadením. Ide 
o najmodernejšie vybavenie, ktoré 
napr. umožňuje študentom vyjadriť 
sa v diskusii pomocou zariadenia, 
pričom výsledky hlasovania sa hneď 
objavia na interaktívnej tabuli. Vďaka 
technológii je tiež možné  sledovať, 
na ktoré miesta na e-learningovej 
stránke študent upiera zrak a tvorca 
stránky potom podľa toho môže 
umiestňovať dôležité a menej 
dôležité informácie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WORSHOP K E-LEARNINGU –máj 
2012 – výsledky k projektu „moodle“ 
boli učiteľom, študentom i doktorandom 
prezentované na diseminačnom 
seminári. Cieľom bolo  podporiť 
využívanie vynoveného e-learningu. 
Bližšie info na 
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=
5569  
 

 
ÚVPE v ČÍSLACH – 247  
záujemcov o bakalárske a 126 
záujemcov o magisterské štúdium 
na Ústave verejnej politiky 
a ekonómie sa nám tento školský rok 
prihlásilo na prijímacie konanie!  
 
 

 

DETI NA 
ÚVPE! Tento 
rok sme na 
ÚVPE privítali 
až dva nové 
prírastky – 
malého Mateja 
Poláka, ktorý 
má dnes už dva 

mesiace 
a o niečo 

staršiu, 
trojmesačnú Mirku Staroňovú  Obom 
mamám, Saške Polákovej-Suchalovej 
a Katke Staroňovej touto cestou 
BLAHOŽELÁME a držíme palce pri 
zvládaní malých nezbedníkov! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malý Matej 

ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH 
EKONÓMOV SR – jún 2012 – 
uskutočnila konferenciu v Podbanskom, 
na ktorej náš doktorand Tomáš Jacko (na 
fotografii) odprezentoval výsledky 
projektu „moodle“. Viac na 
http://www.akesr.sk/?p=393. 

 

ODPORÚČAME 
 

LETNÁ ŠKOLA V SLOVINSKU – júl 
2012 – Letná škola s názvom "Public - 
Private Partnership: working for change 
and cooperation" sa každoročne koná 
v slovinskom letovisku Maribor. 
Partnermi projektu sú University of 
Maribor (Slovinsko), Universitatea 
Constantin Brancusi din Targu-Jiu 
(Rumunsko), University of Jaen 
(Španielsko) a Univerza v Ljubljani 
(Slovinsko). Letná škola  

Zdroj: Wikipedia 

je určená študentom ekonómie a 
manažmentu, ekológie, 
environmentálnych vied, európskych 
štúdií a ekonómie verejného sektora. 
Študenti môžu získať až 9 ECTS kreditov, 
navštíviť podniky participujúce na PPP, v 
rámci školy ísť k moru, zúčastniť sa 
festivalu LENT, spoznať nových ľudí a v 
neposlednom rade zlepšiť svoje 
komunikačné schopnosti v anglickom 
jazyku. Študenti UK môžu získať 
štipendium pokrývajúce školné, cestovné 
a ubytovacie výdavky. Viac informácií na 
http://summerschool.feb.si/.  
 

 
POL-LOC SUMMER SCHOOL – júl 
2012 – Košice - Ekonomická fakulta 
Technickej univerzity v Košiciach už 
druhý rok organizuje medzinárodné 
vzdelávacie podujatie: „2nd POL-LOC 
Summer School: Policy Making and 
Politics at the Local Level: East/West 
experience in comparative perspective“. 
Podujatia sa zúčastnia študenti a mladí 
vysokoškolskí pedagógovia z 15 
európskych krajín. O kľúčové prednášky 
sa postarajú renomovaní zahraniční 
i domáci odborníci: James Svara (USA), 
Helmut Wollmann (Nemecko), Ellen 
Wayenberg (Belgicko), Ulrik Kjaer 
(Dánsko), Attila Ágh (Maďarsko), 
Agnieszka Pawlowska (Poľsko), Georg 
Sootla (Estónsko), Colin Copus (Veľká 
Británia), William Gilles (Francúzsko), 
Arto Haveri (Fínsko), Darina Malová 
(SR), Maroš Finka (SR), René Matlovič 
(SR) a Ján Buček (SR). Viac info na 
www.polloc.eu. 

 

http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5569
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5569
http://www.akesr.sk/?p=393
http://summerschool.feb.si/
http://www.polloc.eu/
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  Téma 
Farby, vône a rytmy na FSEVke 

Je piatok 20. apríla 
2012 a na Fakulte 

sociálnych 
a ekonomických 

vied je väčší ruch, ako tomu na konci týždňa obyčajne 
býva. Dôvod je prostý - je „deň F“. Konečne sa uskutoční 
dlho očakávaný FSEV fest. Tentoraz s prívlastkom [fjúžn]. 

Festival v znamení menšín 

Tesne po popoludní začína FSEV fest team s premenou 
inak fádnych prednáškových miestností na priestory, kde 
sa za pár hodín budú zabávať súčasní aj bývalí  študenti, 
vyučujúci, či iní hostia. Festival sa rovnako, ako vlani 
odohráva nielen 
v budove fakulty 
FSEV, ale aj pod 
holým nebom. 
Záštitu nad ním 
tento krát prebrala 
Nadácia Milana 
Šimečku. Náš 
fakultný festival sa 
tak stal súčasťou 
tretieho ročníka 
festivalu Týždeň 
nových menšín. 

Hektický začiatok 

O 16:00 sa festival pomaly začínal rozbiehať. 
Mimovládny sektor sa postupne udomácňoval v našom 
parčíku, keď sa zrazu začalo zmrákať. Počasie nezostalo 
nič dlžné svojej povesti a tak ako minulý rok, tesne po 
začatí festivalu sa spustil silný dážď. Mimovládky sa však 
nedali odradiť a za pomoci usporiadateľov sa rýchlo 
presunuli dovnútra.  

FSEV Fest ide cez 
žalúdok 

Dekanka FSEV, 
profesorka Silvia 
Miháliková, aj tento 
rok ukázala svoje 
kuchárske umenie a 
pripravila špeciality, 
na ktoré sa každému 
zbiehali slinky. Komu 

po hektickom začiatku festivalu vyhladlo, mohol 
ochutnať kúsok z dekankinho bôčika, z thajských 
špecialít alebo domácich koláčikov. Aby všetky tieto 
dobroty bolo čím zapiť, usporiadatelia nezabudli na 
dobre vychladené pivečko, či kofolu za ľudovú cenu. 

Takto posilnení hostia sa mohli v NGO sektore 
informovať o možnosti zaujímavej stáže či príležitosti 
študovať v zahraničí počas letných prázdnin. Príjemným 
spestrením bola určite čajová miestnosť, v ktorej mohli  
fajnšmekri ochutnať známe, ale aj menej tradičné čaje. 

SA-WA-DI-KA! 

Veľkú pozornosť pútala prezentácia thajskej kultúry, 
ktorú neobišiel hádam žiadny z návštevníkov festivalu. 
Okrem tradičného thajského jedla ponúkala mnohé 
zaujímavé aktivity. Tí, ktorí sem zavítali, si mohli zakúpiť 
originálne suveníry priamo z Thajska alebo zistiť, ako sa 
ich meno píše v thajčine. Určite zaujal aj pán, ktorý 
vytváral zo zeleniny úžasné umelecké diela. Usmievaní 
Thajčania taktiež nezabudli ukázať, ako sa správne hýbať 
v rytme hudby z ich domoviny.  

Tanec & šport 

Kto si potreboval vybiť energiu, mal na FSEV feste 
mnoho príležitostí. 
O 17:00 začal dlho 
očakávaný stolno-
futbalový turnaj. Hoci sa 
napätie dalo krájať, 
v skutočnosti platilo 
heslo: „Nie je dôležité 
vyhrať ale zúčastniť sa“. 
Odvážlivci mohli takisto 
vyskúšať „slackline“, čo 
nie je nič iné, ako 
chodenie po popruhu 
natiahnutom medzi 
dvoma stromami. Kto 
naopak uprednostňuje 
tanečné rytmy, si určite 
prišiel na svoje, keď sa spustil workshop ethno tancov.   
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Shopping & mopping  

Fanúšikovia dobrého čítania určite neobišli naprázdno 
pri návšteve bazáru kníh. Dva stánky ponúkali zaujímavé 
knižné tituly za skutočne ľudové ceny. Nemožno 
vynechať ani na blší trh našej doktorandky Tiny 

Gažovičovej, v ktorom si návštevníci mohli zakúpiť rôzne 
možné aj nemožné výrobky. Tesne po pol šiestej sa 
rozbehla environmentálna akcia s názvom „Zelená 
hliadka“. Zarytí milovníci prírody na čele s naším 
doktorandom Matúšom Čupkom vyčistili okolie školy od 
odpadkov. A nebolo ich málo - nazbierali plných šesť 
vriec, za čo im patrí náš rešpekt a vďaka. Ak sa niekto 
chce k výnimočnému projektu Zelenej hliadky pridať, 
jednotlivé akcie nájde na ich facebookovej stránke. 

Vyjadri svoj názor! 

Ak mali 
študenti pocit, 
že ich počas 
semestra nikto 
nepočúva 
alebo len 
chceli niečo 
odkázať 
svojim 
kolegom 
či profesorom, 
správu mohli zanechať v anonymnej schránke. Svoje 
odkazy mohli pripnúť aj na nástenku a  verejne tak 
poďakovať svojim spolužiakom alebo organizátorom 
FSEV festu za jeho vydarený priebeh.  

Niečo pre milovníkov diskusií  

Krátko po siedmej hodine večer sa spustilo premietanie 
EUROcine. Tento projekt na našej fakulte funguje už 
dlhšie obdobie a našiel si mnoho fanúšikov aj mimo nej. 
Pravidelné premietanie kvalitných filmov a následná 
diskusia sa v aule uskutočňuje každé dva týždne. 
Festivalová projekcia a diskusia boli na aktuálnu tému 
„Prečo sú začlenení Rómovia v spoločnosti neviditeľní?". 
Verejnosť zaťažená stereotypnou predstavou 
o katastrofálnych podmienkach v osadách totiž 
úspešných Rómov často prehliada.  

Som Róm a som na to hrdý 

FSEV Fest poctili 
svojou návštevou 
zaujímaví, úspešní 
a hrdí Rómovia. 

S návštevníkmi 
festivalu 

a EUROcine, prišla 
diskutovať bývalá 

splnomocnenkyňa 
vlády pre rómske 
komunity Klára 

Orgovánová, riaditeľka organizácie Ľudia proti rasizmu 
Irena Biháriová, diplomat Stano Daniel a neróm, 
generálny riaditeľ Fondu sociálnej pomoci, Marek Hojsík. 
Po premietnutí dvoch krátkych filmov Okamih optimizmu 
a I am a Roma sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Netýkala 
sa len predsudkov a stereotypov, ktoré sa spájajú 
s Rómskou menšinou, ale aj chýbajúcej celospoločenskej 
dohody o sociálnej inklúzii chudobných Rómov a 
zlepšenia spolužitia Rómskej menšiny s majoritou. 
Skutočne zaujímavá bola osobná skúsenosť hostí. Keďže 
ide o úspešných ľudí, sú vnímaní skôr ako cudzinci než 
Rómovia. To je zároveň vydarený príklad toho, že mnohí 
Slováci si ešte aj dnes Róma predstavujú ako človeka 
žijúceho v osade, hoci v skutočnosti na Slovensku žije 
v osadách iba tretina Rómov. Úspešného Róma vnímajú 
skôr, alebo možno radšej, ako Španiela či Taliana. 
Premietanie a diskusia, trvajúca bezmála tri hodiny, mala 
veľký úspech a skončila sa až o desiatej hodine večer, 
kedy sa ukončil aj celý festival. 

Čoskoro opäť! 

Aj napriek tomu, že počasie, tak, ako aj minulý rok, 
nevyšlo úplne podľa predstáv, FSEV fest mal veľký 
úspech. Potvrdzuje to aj množstvo zaujímavých hostí a 
návštevníkov, medzi ktorými neboli len študenti FSEV ale 
aj rôzne organizácie. Zostáva už len veriť, že aj ten 
nasledujúci letný Fest bude minimálne taký šťavnatý, 
inšpirujúci a priateľský. Už teraz sa však tešíme na zimný 
ročník FSEV festu, ktorý sa uskutoční na počesť 10. 
výročia vzniku našej fakulty. V diároch a kalendároch si 
hneď všetci označte  24. október 2012, kedy sa 
uskutoční ďalšia výnimočná akcia pre výnimočných 
študentov FSEV. 

Matúš Sloboda 
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Mimovládky na FSEV Feste 

Stálou súčasťou FSEV Festu sa stali prezentácie 
mimovládnych organizácií, ktoré mohli návštevníci už 
tradične nájsť na chodbe Ústavu verejnej politiky 
a ekonómie. Študentom predstavili rôzne aktivity, 
kampane a možnosti, o ktorých sa v každodennom zhone 
častokrát nedozvedia. Záujemcovia mohli získať aj 
informácie o stážach v tej ktorej mimovládnej 
organizácií. 

Svoje zastúpenie mali organizácie ako Človek v 
ohrození, SGI (Demagog.sk), Transparency 
International či Centrum pre výskum etnicity a 
kultúry. Účastníci festivalu mohli stretnúť aj zástupcov 
Európskej komisie na Slovensku, Nadácie Milana 
Šimečku či slovenskej pobočky českej organizácie 
Člověk v tísni. Svoj stánok tu mala aj Študentská rada 
vysokých škôl SR (ŠRVŠ SR) či predstavitelia 
celouniverzitného Akademického senátu UK z 
viacerých fakúlt. Takisto nemôžeme 
nespomenúť dobre známy AIESEC, ktorý 
podporuje mnoho študentských aktivít. 

Tento priestor bol vynikajúcou 
príležitosťou na získanie cenných 
informácií o zúčastnených organizáciách. 
Napríklad Demagog.sk prostredníctvom 
stáží študentom ponúka možnosť 
zdokonaliť si svoje vedomosti a využiť 
ich v praxi pri overovaní výrokov 
politikov. (Pozrite rubriku Stáže na 
str.36) 

 ŠRVŠ SR  sa spolu s  Akademickým 
senátom UK snažili zvýšiť záujem 
študentov o to, čo sa deje na ich škole. 
Zaujímavá organizácia Maxman 
Consultants  ponúka nielen zaujímavé 
prednášky v rámci Maxman University, 
ale aj umelecké výstavy. Na Maxman University študenti 
vysokých škôl získavajú doplnkové informácie 
a skúsenosti z manažmentu, a to priamo od odborníkov 
z praxe. 

Môže sa zdať, 
že Člověk 
v tísni 
a Človek 
v ohrození je 
jedna a tá istá 
organizácia, 
no opak je 
pravdou. 
Člověk v tísni 
Slovensko je slovenskou pobočkou českej humanitárnej a 
rozvojovej organizácie, ktorá sa zameriava najmä na 
problematiku sociálneho vylúčenia rómskych lokalít na 
Slovensku. Ponúkala nielen zaujímavé stáže, ale aj 
dobrovoľníctvo. Človek v ohrození chce prostredníctvom 
vzdelávacích a osvetových aktivít účinne pomáhať 
ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, 
prírodných katastrof a autoritárskych režimov.  Táto 
organizácia je ideálna pre každého, kto sa zaujíma o 
dobrovoľníctvo nielen doma, ale aj v zahraničí. Skutočne 
zaujímavá bola prezentácia pomerne málo známej 

organizácie Občan, demokracia a 
zodpovednosť, ktorá študentom 
ponúkala možnosť zapojiť sa do 
programu Za život bez diskriminácie. 
Program je zameraný na občiansku 
kontrolu fungovania verejných 
inštitúcií v oblasti dodržiavania 
ľudských práv a antidiskriminácie. 
Občan, demokracia a zodpovednosť  
zároveň vedie kampaň „Čo nie je 
tajné, je verejné“, ktorá atraktívnou a 
prehľadnou formou prezentuje 
zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám. Verejnosti sa  tak snaží 
vysvetliť, ako, na čo a koho sa pýtať. 
Občan sa tiež dozvie, čo robiť v 
prípade, keď úrad informáciu 
neposkytne. Jednoznačne užitočná 
informačná kampaň pre študentov 
pripravujúcich sa na písanie 

záverečných magisterských či bakalárskych prác! 

Návštevníci mohli na prezentáciách získať množstvo 
zaujímavých publikácii či bulletinov a porozprávať sa so 
zástupcami jednotlivých inštitúcií. V stánku 
zastupujúcom Európsku komisiu na Slovensku si zasa 
mohli vyskúšať svoje vedomosti o Európskej únii a 
vyhrať drobné ceny. 

O tom, že NGO sektor má na FSEV Feste  svoje miesto, 
svedčil najmä vysoký záujem študentov, ktorých sa v 
tejto časti festivalu v istých momentoch zdržiavalo 
dokonca viac, ako pri výčape či dekankiných dobrotách. 
Veríme, že mimovládky si nájdu cestu aj na budúci ročník 
FSEV Festu a obohatia tak pre nás už tradičnú a 
obľúbenú  študentskú akciu. 

 Matúš Sloboda a Ľubica Šimková 
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 Boli sme pri tom 
RIPORTY Z KONFERENCIÍ  

FSEV ožila kvalitatívnymi 
metódami 

V januári, ešte počas skúškového obdobia, FSEV na pár 
dní ožila. V jej priestoroch sa konal XI. ročník česko-
slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou 

Kvalitatívny prístup a metódy 
vo vedách o človeku (so 
skratkou QAK 2012). 
Tohtoročná konferencia niesla 
podtitul „Diverzita v 
spoločenských vedách“ 
a venovala sa skutočne 
širokému spektru rôznorodosti.  

Konferencia sa koná každý rok a 
tento ročník spoluorganizovali 

štyri vedecké pracoviská z Bratislavy a Prahy. FSEV bola 
jednou z nich a dala k dispozícii predovšetkým priestory, 
i keď v užšom kruhu organizačného výboru konferencie 
interní zamestnanci FSEV zastúpenie nemali. Program 
trval dva plné dni a jeho súčasťou bolo deväť pozvaných 
sympózií, jedenásť tematických sekcií a niekoľko 
plenárnych vystúpení a workshopov.  

Vystúpili aj viaceré členky ÚVPE. Alexandra Poláková 
predniesla príspevok pripravovaný v spolupráci 
s Katarínou Staroňovou o možnostiach uplatnenia 
metódy prípadovej štúdie, ktoré ilustrovala na 
problematike sociálneho bývania. Dve doktorandky 
ÚVPE prezentovali čiastkové zistenia svojho 
dizertačného výskumu. Zuzana Očenášová predniesla 
príspevok s názvom „Kritická analýza rámcov pre 
politiky rodovej rovnosti - jej možnosti a limity“ a Tina 
Gažovičová hovorila o neformálnom využívaní rómskeho 
jazyka na základných školách.  

Konferencia prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére 
a stretlo sa na nej veľa odborníkov z rôznych oblastí 
sociálnych vied vrátane psychológie, politológie, 
sociológie, etnológie, a 
ďalších. Všetkých spájal 
záujem o metódy 
kvalitatívneho výskumu, 
ktoré ešte stále bývajú 
v niektorých odborných 
kruhoch zaznávané. 
Konferencia ukázala, aké 
pestré možnosti 
kvalitatívny výskum 
ponúka. Najlepšie 
hodnotenie získalo 
sympózium G. Bianciho s 
titulom „Koľko 
improvizácie znesie 
kvalitatívny výskum“, ktorého názov je symbolický pre 
celý program. Na základe výsledkov získaných z 
dotazníkov bola konferencia  hodnotená veľmi pozitívne. 
Organizačné zabezpečenie získalo priemernú známku 
1,44 (1 – najvyššia, 5 – najnižšia). Na otázku, či 
konferencia splnila očakávania,   väčšina ľudí odpovedala 
pozitívne, čím si získala známku 1,94 za spokojnosť. 
Predpokladám, že drobná nespokojnosť môže súvisieť 
s tým, čo je zároveň aj najväčším lákadlom konferencie: 
rôznorodosťou.  Témy odborných príspevkov sa týkali 
všetkého možného od rozvojovej pomoci, terénneho 
výskumu v rómskych osadách, otázke vekovej hranice pri 
umelom oplodnení, až po tlmočenie pri žiadosti o azyl. 
Vysokú mieru rôznorodosti možno hodnotiť z dvoch 
pohľadov. Na jednej strane je vynikajúcou ukážkou toho, 
aké široké sú možnosti sociálnych vied a konkrétne 
kvalitatívneho výskumu v nich. Po metodologickej 
stránke preto mohla byť konferencia pre všetkých 
veľkým zdrojom inšpirácie. Z obsahového hľadiska ju 
však tiež možno charakterizovať ako „z každého rožku 
trošku“. 
Pokrytých bolo 
veľa tém, žiadna 
však nebola 
spracovaná 
komplexne. Hoci 
samo osebe to 
nemusí byť 
hodnotené ako 
negatívum, 
účastníci by mali 
byť na to vopred 
pripravení.  

Najbližší ročník, QAK 2013, sa bude konať 28. – 
29.1.2013 v Olomouci s podtitulom "Hranice normality". 
Bližšie informácie nájdete na 
http://www.contexo.cz/qakonference2013. Každému so 
záujmom o kvalitatívny výskum  odporúčam účasť na 
tejto konferencii.  

http://www.contexo.cz/qakonference2013
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 Bola som študentkou  

 ÚVPE a venujem sa...  
Rozhovor so Zuzanou Luptákovou, absolventkou 

verejnej politiky, ktorá v súčasnosti pôsobí na Ministerstve 
vnútra SR ako koordinátorka Štátneho fondu pre integráciu 
občanov tretích krajín 
 

Štúdium na ÚVP 
 Zuzka, patríš medzi prvých absolventov štúdia verejnej 

politiky na FSEV UK. Prečo si sa rozhodla pre výber tohto 
odboru?  

Na FSEV som študovala aj v bakalárskom stupni – aplikovanú 
ekonómiu. Chcela som ostať na fakulte a tešila som sa na 
odbor, ktorého štúdium má veľké využitie v praxi.  
 

 Ktoré predmety ťa počas štúdia bavili 
najviac?  

Musím priznať, že väčšina. Naši vyučujúci 
boli ľudia z praxe, a tým bolo celé 
vyučovanie veľmi zaujímavé.  
 

 Patrila si k tým študentom, ktorí sa už 
počas štúdia zaujímajú o rôzne stáže či 
pobyty v zahraničí? Zúčastnila si sa na 
nejakých? Považuješ to za dôležité?  

V poslednom ročníku ma oslovil Michal 
Vašečka s ponukou výpomoci pri 
administratívnych prácach v Centre pre 
výskum etnicity a kultúry (CVEK). Sama som 
sa čudovala, ako to popri štúdiu zvládam, 
no niekedy sa mi zdalo, že čím viac práce 
mám, tým viac stíham. Mala som napr. 
rada školské zadania, ktoré boli pre mňa 
zaujímavé a ponúkali priestor na 
premýšľanie a argumentáciu. Tak štúdium, ako aj práca ma 
veľmi bavili. Prax v CVEKu mi veľa dala – najmä pohľad na 
realitu verejnej politiky z pozície tretieho sektora.  
 

 Tvoja diplomová práca patrila k tým, ktoré boli 
hodnotené známkou A. Ako si spomínaš na písanie? Čo je 
podľa teba najdôležitejšie pre napísanie dobrej 
diplomovej práce?  

Písala som o rómskej problematike. Venovali sme sa tomu 
v CVEKu, takže bolo pre mňa prirodzené vybrať si túto tému. 
Z pohľadu študentky verejnej politiky ma zaujalo, že nikde, 
v žiadnom oficiálnom dokumente nebol pojem rómskej 
problematiky zadefinovaný. Dlho som však nevedela, ako danú 
tému uchopiť, z ktorého konca sa do toho pustiť. Keď som toto 
aj na základe prečítania Putnamovej štúdie o sociálnom 
kapitále vyriešila, práca už bola napísaná veľmi rýchlo.  
 

 Ako spätne hodnotíš pripravenosť pre prax po 
absolvovaní štúdia verejnej politiky?  

Určite je realita života iná ako teória, ale mne tá teória veľmi 
pomohla pri mojej práci. Podieľala som sa napr. na príprave 
niektorých koncepčných dokumentov a videla som, ako sa vo 

finálnej podobe odlišujú od pôvodného návrhu, ako sú v istom 
zmysle pod vplyvom politických rokovaní oslabené. Napriek 
tomu, práve na základe teórie som vedela, ako vôbec 
postupovať pri príprave koncepcie, ako navrhovať indikátory 
pre meranie napĺňania cieľov, a pod. A potom som sa naučila 
byť trpezlivou.  
 

Pracovné skúsenosti 
 Prečo si sa rozhodla odísť z tretieho sektora do štátnej 

správy? Môžeš porovnať prácu v týchto dvoch sektoroch?  
Dostala som ponuku pracovať na ministerstve ako 
koordinátorka fondu pre integráciu migrantov. Ponuka ma 
zaujala, lebo nešlo len o prácu administrácie projektov, hoci 
tomu sa tiež venujem. Mala som možnosť podieľať sa na 
príprave viacerých koncepčných materiálov, a to bolo pre mňa 
zaujímavé. Preto som sa rozhodla ponuku prijať. A čo sa týka 
porovnania práce v štátnej správe a mimovládnom sektore, 
v štátnej správe na človeka čaká určite aj dosť veľa úradníckej, 
menej tvorivej práce. Zároveň je tu aj rozdiel vo finančnom 

ohodnotení – ľudia pracujúci 
v mimovládnom sektore  sú vo veľkej miere 
závislí od projektov. V štátnej správe je zase 
príjem možno nie vysoký, ale stabilný.  
 

 Mohla by si čitateľom PPN 
priblížiť, v čom spočíva Tvoja práca 
koordinátorky fondu pre integráciu 
občanov tretích krajín?   
Keď som začínala pracovať na ministerstve, 
SR nemala vypracovaný strategický 
dokument, v ktorom by si určila priority 
integrácie legálnych imigrantov. V rámci 
jedného z projektov podporeného fondom, 
kde pracujem ako koordinátorka, sme sa 
v spolupráci s ministerstvom práce podieľali 
na vytvorení takéhoto dokumentu. Okrem 
toho si určujeme programové priority na 

každý rok – oblasti, v rámci ktorých budeme 
podporovať projekty. A potom je tu tá úradnícka práca, celý 
projektový cyklus: vyhlásenie výzvy, hodnotenie projektov, ich 
implementácia a monitorovanie.  
 

 Aké sú možnosti uplatnenia a kariérneho postupu na 
ministerstve vnútra pre študentov ÚVPE?  

Možnosti sú určite veľké – závisí od človeka, do akej miery mu 
vyhovuje presne „nalinkovaná“ práca. V štátnej správe človek 
zodpovedá za presne vymedzenú časť agendy. Ak však niekto 
uprednostňuje priestor pre kreativitu a analýzu, potom si 
uplatnenie nájde zrejme skôr v treťom sektore. Ja som mala to 
šťastie, že keďže sa činnosť Štátneho fondu na Slovensku iba 
rozbiehala, skĺbili sa v mojej práci obe tieto zložky. 
Samozrejme tiež skôr inklinujem k analýzam, než k úradníckej 
práci.  
 
Zuzka, ďakujem ti za rozhovor a v mene celého redakčného 
tímu PPN ti želám veľa ďalších osobných aj pracovných 
úspechov!  

 
Darina Onrdušová 

  

Z. Luptáková 
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 Som študentom ÚVPE  

 a venujem sa...  
Rozhovor s  Róbertom Kalmárom, externým 

študentom verejnej politiky na FSEV UK. Popri štúdiu 
pracuje na jednom z bratislavských daňových úradov a 
zároveň pôsobí ako poslanec v miestnom zastupiteľstve 
Bratislava – Rusovce.     

Štúdium na ÚVPE 

 
 Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na Ústave verejnej 

politiky? 
Pre štúdium na ÚVP som sa 
rozhodol, pretože predchádzajúce 
päť ročné štúdium na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka 
nesplnilo moje očakávania. Chcel 
som študovať na renomovanej 
vysokej škole a zaujímala ma verejná 
politika - odbor, ktorému sa venujem 
a je mi čím ďalej tým bližší. Už pred 
desiatimi rokmi som uvažoval nad 
štúdiom na UK, ale v danej dobe 
nebol odbor verejná politika, ani 
žiaden podobný odbor, dostupný 
v externej forme .  

 

Pracovné skúsenosti 

 
 Čo Vás podnietilo kandidovať 

na poslanca mestskej 
samosprávy? 

Na poslanca MsZ Mestskej časti 
Bratislava - Rusovce som sa rozhodol prvýkrát kandidovať v 
roku 2002 a bol som zvolený. Moje rozhodnutie ovplyvnili dve 
dôležité skutočnosti. Prvá bola, že som sa už dlhodobejšie 
zaujímal o dianie v Mestskej časti Bratislava – Rusovce. Druhou 
skutočnosťou bola moja nespokojnosť s vtedajšou politikou 
samosprávy Rusoviec a videl som veľký potenciál pre 
zlepšenie. 
 

 Čo považujete za najväčšie plus samosprávy z hľadiska 
kompetencií?  

Za plus samosprávy z hľadiska kompetencií považujem to, že 
nie sú striktne oklieštené zákonom. Samospráva má do značnej 
miery voľnú ruku v tom, aké služby bude v obci zabezpečovať. 
V samospráve je veľký priestor pre nové myšlienky, inovácie 
a aktivitu tak volených zástupcov, ako aj občanov. 
 

 Čo považujete za nedostatok samosprávy? 
Rusovce sú malá mestská časť, kde každý každého pozná. 
Kontakt s občanmi – voličmi je skoro každodenný, a to 
znamená, že poslanec nemôže žiť v anonymite, na rozdiel od 
väčších miest, kde je anonymita zaručená. Na druhej strane 
voliči využívajú kontakt s poslancami zriedkakedy, a preto sú 

odtrhnutí od reality. V prípade väčších miest, kde poslanci žijú 
v anonymite to však znamená, že necítia tlak zdola, t.j. od 
občanov a nekonajú tým pádom zodpovedne. 
 

 Čo by ste chceli zmeniť v rámci samosprávy? 
Vo všeobecnosti by som sa snažil viac zapojiť ľudí do 
rozhodovania. Existuje viacero projektov, na ktorých môžu 
občania participovať. Neraz zahŕňajú aj veľké a dôležité 
rozhodnutia napr. v oblasti plánovania a strategických 
záležitostí, a tam sú potrebné nové myšlienky. Považujem za 
dôležité, aby nebola verejná politika na miestnej úrovni 
formulovaná len volenými zástupcami, ale aj samotnými 
voličmi.   
 

 Čo by ste odporúčali čitateľom Public Policy News ak by 
sa rozhodli pre politiku ako povolanie? Pôsobíte ako 

poslanec 10 rokov, isto máte veľa 
skúseností. 
Politiku neberiem ako povolanie, 
pretože pracujem ako úradník. Politike 
sa venujem najmä popri zamestnaní, dá 
sa povedať, že vo voľnom čase. 
Odporúčal by som každému, kto sa 
zaujíma o verejnú politiku, vybrať si 
jednu oblasť a podniknúť v nej malé 
konkrétne kroky. Napríklad aktivizovať 
svoje okolie, spisovať žiadosti alebo 
petície, skrátka čokoľvek, čo by 
pomohlo vyriešiť problém, ktorý 
občania pociťujú pálčivo. Nezáleží na 
tom, aký je tento problém veľký, či ide o 
špinavé ulice alebo nefungujúce verejné 
osvetlenie. Čokoľvek, s čím nie sú ľudia 
spokojní a vidia možnosť nápravy, má 
zmysel riešiť. 

 

 Na záver otázka na 
odľahčenie  Aké máte záľuby 

okrem politiky a štúdia? 
Mám rád rafting na ukrajinských vodách a horské výstupy  
 
Ďakujem Róbert a v mene celej redakcie Ti blahoželáme 
k aktuálnemu ukončeniu štúdia!  

František Birčár 
 

 

Aj Vy patríte medzi našich úspešných študentov?  

Alebo poznáte našich bývalých študentov, ktorí sú 

teraz na popredných miestach?  

Napíšte nám svoj tip do rubriky Som študent 

ÚVPE a venujem sa/Bol som študent ÚVPE 

a venujem sa...! 

publicpolicynews@gmail.com  

R. Kalmár 

mailto:publicpolicynews@gmail.com
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 Predstavujeme... 

Úrad pre štátnu službu SR 
Dnes už neexistujúci Úrad pre štátnu službu SR bol 
centrálnym orgánom štátnej správy, ktorého hlavným 
cieľom bola apolitická koordinácia riadenia ľudských 
zdrojov v štátnej službe (Staroňová, Láštic, 2011). 
Fungoval od marca 2002 až do júna 2006, keď sa ho 
parlament rozhodol zrušiť. Odkiaľ sa vzala myšlienka 
Úrad založiť a čomu sa mal venovať, o tom sa dočítate 
v nasledujúcich riadkoch.  

Úrad pre štátnu službu SR vznikol v rámci predvstupových 
príprav SR do EÚ. Európska únia vyžadovala od všetkých 
krajín strednej a východnej Európy, ktoré mali záujem vstúpiť 
v roku 2004 do EÚ, implementáciu niekoľkých tzv. 
administratívnych princípov. Dôvodom bola najmä  neistota 
v otázke kvality 
administratívnych kapacít 
jednotlivých štátov (Beblavý, 
2009), z ktorých väčšina mala 
komunistickú minulosť a tomu 
zodpovedajúci stav štátnej 
administratívy. Jedným 
z európskych administratívnych 
princípov bola centrálna 
koordinácia ľudských zdrojov 
prostredníctvom úradu. 
Princípy však neboli súčasťou 
Acquis Communautaire. Ich 
prijatie nebolo predmetom 
hodnotenia pripravenosti krajín 
pre vstup do EÚ, išlo o viac-
menej dobrovoľnú záležitosť. 
Implementácia týchto princípov 
preto v jednotlivých krajinách vyzerala rôzne – kým napr. na 
Slovensku a v Poľsku vznikol samostatný a nezávislý orgán pre 
štátnu službu, iné štáty sa rozhodli tento inštitút začleniť pod 
kanceláriu premiéra (napr. Estónsko), príp. niektoré 
ministerstvo (napr. Slovinsko, Litva). Ďalšie krajiny  zasa tento 
princíp prakticky neimplementovali, ako to bolo napr. 
v prípade Českej republiky.  

Ešte väčšie rozdiely vo vývoji štátnej služby sa medzi štátmi 
prejavili po vstupe do EÚ, t.j. po roku 2004. Viacero z nich 
v implementácii princípov poľavilo - akoby bol vstup do EÚ ich 
hlavnou motiváciou, po ktorej naplnení už nebol dôvod 
pokračovať v reformnom úsilí. Niekoľko štátov dokonca 
preukázalo regresný vývoj, t.j. krok späť k pravidlám, aké 
fungovali pred implementáciou európskych princípov. Patrí k 
nim aj Slovensko, čo potvrdzuje štúdia OECD: „Slovensko 
vystupuje z radu ako krajina, ktorá urobila od svojho vstupu do 
EÚ najväčší krok späť, pokiaľ ide o priblíženie sa Európskym 
administratívnym princípom.“ (Meyer-Sahling, 2009:73). 

Úrady mali podľa predstáv EÚ1, zjednodušene povedané, riadiť 
zamestnancov v štátnej službe. Rozmenené na drobné, mali 
dohliadať napr. na to, aby výberové konania na pozície 

                                                           
1
 Na základe štúdie OECD Sigma (2009) 

v štátnej službe prebiehali na báze otvorenej súťaže (t.j. 
prihlásiť sa mohol nielen človek, ktorý už bol štátnym 
zamestnancom, ale ktokoľvek. Štátnozamestnanecké pozície sa 
začali inzerovať v novinách aj na internete, aby sa mohol 
prihlásiť skutočne každý, kto mal záujem). Mali tiež dozerať na 
prípravu štandardizovaných testov pre výber zamestnancov 
a na to, aby aj v praxi  dochádzalo k výberu na základe 
odbornosti, nie politickej príslušnosti. Úrady sa mali starať aj o 
kariérny rast zamestnancov – aby ich pracovný postup závisel 
od ich profesionality, a nie politických alebo osobných 
kontaktov. Do kompetencie úradov mal takisto patriť systém 
vzdelávania štátnych zamestnancov a organizácia školení, 
podobne ako aj otázky odmeňovania a hodnotenia výkonu 
štátnych zamestnancov. V neposlednom rade mali úrady 
budovať a presadzovať zásady etiky vo výkone štátnej služby, 
napr. prostredníctvom etických kódexov. Toto všetko malo 
mať oporu v zákone. EÚ intenzívne presadzovala existenciu 
samostatného zákona o štátnej službe, ktorý mal navyše 
chrániť štátnych zamestnancov, aby nemohlo dôjsť k ich 
jednoduchému prepusteniu napr. z politických dôvodov. Dá sa 
teda povedať, že hlavným poslaním úradov mala byť 
profesionalizácia a depolitizácia štátnej služby.  

 Na Slovensku 
v predvstupovom období 
existovala silná snaha  tieto 
predstavy naplniť.   Ako sa píše 
v štúdii OECD Sigma, Úrad pre 
štátnu službu SR patril k 
„najsilnejším v regióne“ 
(Meyer-Sahling, 2009: 22) Po 
vstupe SR do EÚ však politická 
vôľa pre fungovanie Úradu 
opadla, čo v roku 2006 viedlo 
k jeho zániku (detailnejšie 
informácie o tom, ako Úrad 
fungoval a prečo už neexistuje 
si prečítate v Štúdii na str. 15). 
Podobný osud úrady postihol aj 
v okolitých štátoch – v Poľsku 
zanikol, v Estónsku je 

problematika ľudských zdrojov roztrúsená pomedzi viaceré 
štátne inštitúcie. V Maďarsku a Litve je síce viac 
centralizovaná, avšak na úradoch vlády, nie na nezávislých 
úradoch. Najbližšie k európskemu spravovaniu ľudských 
zdrojov má Lotyšsko (Meyer-Sahling, 2009).   
       

Ľudmila Staňová 

Zdroje: 

Staroňová, K., Láštic, E. (2011). Regulácia politicko-
administratívnych vzťahov na Slovensku v rokoch 1990-2010. 
In: Beblavý, M., Sičáková-Beblavá, E. a kol.: Koaličná zmluva 
alebo zákon? Bratislava: ÚVPE FSEV UK. 

Meyer-Sahling, J.H. (2009). Sustainability of civil service reforms 
in Central and Eastern Europe five years after EU accession. 
Paris: OECD Sigma. 

Beblavý, M. (2009). Europeanization and bureaucratic 
autonomy in the new member states: a case study of the 
agricultural paying agency in Slovakia. Public Administration. 
Vol. 87, No.4, s. 923 - 937.  
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 R o z h o v o r  
Ľubomír Plai: Úradníci sú 

novodobí otroci 

Zo stretnutia s Ľubomírom Plaiom, bývalým šéfom 
Úradu pre štátnu službu, som odchádzala so 
zmiešanými pocitmi. Na jednej strane bola 
spokojnosť s tým, aké priam exkluzívne 
informácie som získala od človeka, ktorý stál pri 
zrode profesionálnej štátnej 
služby na Slovensku. Na strane 
druhej som si uvedomila krutú 
realitu, v akej funguje naša štátna 
správa, a ktorú nedokázala zvrátiť 
ani jedna vláda od roku 1989. 
Pocit bezmocnosti však okamžite 
vystriedalo presvedčenie, že už 
len diskusia o tejto téme môže byť 
dobrým základom pre zmenu 
spoločenských i politických 
postojov ku kvalite ľudských zdrojov v slovenskej 
verejnej správe. Prečo ju teda neodštartovať 
v našom PPNku?  
 

 Nedávno ste navštívili náš ústav, pre študentov 
i doktorandov ste si pripravili prednášku 
o riadení ľudských zdrojov vo verejnej správe. 
Prečo je dôležité, aby mal študent verejnej 
politiky prehľad o personálnych otázkach vo 
verejnej správe, ako je napr. prijímanie, 
prepúšťanie zamestnancov, ich odmeňovanie 
alebo hodnotenie ich výkonu?  
Preto, prečo je dôležitá administratíva, teda 
byrokracia a úradníci vo verejnej správe. Od 
kvality byrokracie závisí aj kvalita vládnutia, a to 
sa týka každej vlády, bez ohľadu na to, či je 
pravicová alebo ľavicová. Každý sa čuduje, že na 
všetko máme zákony, no napriek tomu nežijeme 
v právnom štáte. Parlament môže denne 
schvaľovať  aj sto zákonov. Kým ich však úradníci 
neprenesú do života;  kým ich efektívne 
neimplementujú, zostanú len na papieri. A to 
dokáže len kvalitná byrokracia založená v prvom 
rade na odbornosti a apolitickosti. Naše politické 
elity si však myslia, že 35-tisícová armáda štátnych 
úradníkov je bezduchý stroj, ktorý môžu každé 
štyri roky vymeniť a nič sa nestane. Stačí, ak budú 
slepo plniť stranícke príkazy. To je ich hlboký 
omyl, na ktorý všetci doplácame. Je na mladých, 
aby o tom vedeli a zmenili to.     

 

 Hlavnou témou Vašej prednášky bolo 
predstavenie Úradu pre štátnu službu, ktorý 
fungoval v rokoch 2002-2006. Ako s odstupom 
času hodnotíte jeho význam v slovenskom 
spoločenskom a politickom vývoji?  
Problém kvality ľudských zdrojov vo verejnej 
správe by naša vláda v tom období sama od seba 
nikdy neriešila.  Nebola na to dostatočná politická 
podpora, právne a, dovolím si tvrdiť, že ani 
odborné povedomie. Európska únia však vedela, že 
ak pristúpi k rozširovaniu, potrebuje mať 
rovnocenného partnera, a to aj v oblasti 
administratívnych kapacít. Zásadnou požiadavkou 
preto bolo, aby si všetky krajiny v rámci 
prístupového procesu „upratali“ vo verejnom 

sektore. Toto mal 
garantovať Úrad pre 
štátnu službu, ako aj 
zákon o štátnej službe. 
Cez zákon sa mali 
napĺňať princípy 
kvalitnej štátnej služby, 
kým úlohou Úradu bolo 
dohliadať na ich  
plnenie.  

 

 Do akej miery sa to podarilo? 

„Naše politické elity si myslia, že 35-tisícová 
armáda štátnych úradníkov je bezduchý 

stroj, ktorý môžu každé štyri roky vymeniť 
a nič sa nestane.“ 
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Nám sa darilo dobre, v zahraničí sme boli uznávaní 
a rešpektovaní.  Doma to žiaľ nikoho nezaujímalo. 
Tí, ktorí mali podporovať myšlienku apolitickej 
štátnej služby ju považovali za prekážku. Bez 
politickej podpory bol takýto koncept 
nerealizovateľný.  

 Ako je možné, že v roku 2002, keď Úrad 
vznikol, politická podpora existovala? 
Bolo to pod tlakom. Chceli sme vstúpiť do EÚ 
a hoci kvalitná štátna služba nebola súčasťou 
Acquis Communautaire, bola zásadnou 
predvstupovou požiadavkou zo strany Únie. 

 
 A po vstupe SR do EÚ už našu vládu názor EÚ 

nezaujímal? Snažila sa vôbec EÚ nejako lobovať 
pre zachovanie úradu? 
Áno, všetci lobovali tak, ako sa dalo. Boli však toho 
názoru, že verejná správa je výhradne vnútornou 
záležitosťou každého štátu, do ktorej EÚ nemá 
právo zasahovať. Nemohla nadiktovať, ako má 
verejná správa vyzerať.  Zrušenie Úradu bolo 
politické rozhodnutie našej vlády, EÚ mohla 
nanajvýš vyjadriť svoj nesúhlas. V rušení 
centrálnych orgánov pre riadenie verejnej správy 
sa však pokračovalo aj v iných krajinách, ktoré 
s nami v roku 2004 vstúpili do EÚ, napr. v Poľsku.  

 Nedá sa to vnímať ako „blafovanie“ EÚ zo 
strany členských štátov? Kým ešte neboli v EÚ, 
snažili sa vzorne naplniť všetky, aj tie 
„nepovinné“ požiadavky. Keď sa stali členmi, 
postupne všetko rušili a vrátili sa k pôvodnému 
stavu.  
Debaty v Únii na túto tému 
si viem len domyslieť.  
Museli usúdiť, že k tomu, 
aby sme dokázali 
uprednostniť verejný 
záujem pred straníckym, 
sme ešte nedospeli.  

 
 Britská štátna služba je podľa kódexu, ktorým 

sa štátni zamestnanci riadia, postavená na 
hodnotách ako napr. čestnosť, nestraníckosť, 
objektivita a verejný záujem, ktorý má stáť nad 
osobným záujmom úradníka. Podobné hodnoty 
podporovala aj EÚ, keď chcela, aby krajiny 
pristupujúce do Únie v roku 2004 reformovali 
svoju štátnu službu. Prečo podľa Vás naše 
politické elity nedokázali prijať tieto hodnoty 
za svoje a rušili opatrenia podporované EÚ? 
Briti dospeli k rozhodnutiu budovať stabilnú 
a apolitickú štátnu službu v roku 1854. Stranícke 
obsadzovanie miest urobilo zo štátnej služby 
priestor, kde sa zhromažďovali nenároční, 
pohodlní a neschopní úradníci. Dôsledkom bola 
okrem iného aj narastajúca korupcia a politická 

kriminalita. Preto sa týmto problémom začal 
zaoberať britský parlament, kde v spomínanom 
roku odznela šokujúca kritika stavu britskej štátnej 
služby. Politické elity sa vtedy dohodli na 
hodnotách, ktoré mali pomôcť vybudovať 
profesionálnu štátnu službu. Medzi nimi boli napr. 
aj spravodlivé a otvorené výberové konania. Tieto 
hodnoty sa v Británii dodržiavajú dodnes.  
Našim politickým elitám stav v štátnej službe zatiaľ 
neprekáža. Žiaden politik totiž nebuduje svoju 
kariéru na 20-30 rokov. Rozmýšľajú v horizonte 
štyroch rokov, a to je pre nich čas na to, aby prišli 
k čo najväčšiemu prospechu. Do vedenia 
politických strán sa dostávajú ľudia, ktorých 
primárnou charakterovou črtou je hrabivosť. Na 
prvom mieste vidia vždy seba, svoj prospech 
a niekde na konci je možno nejaký verejný záujem.  

 
 Ako podľa Vás vnímajú 

potrebu neutrálnej štátnej 
služby ostatné skupiny 
obyvateľstva - široká a 
odborná verejnosť či  samotní 
úradníci? 
Pre širokú verejnosť  je tento 

problém nezaujímavý, ľudia majú iné starosti. To 
sa týka aj médií. Nikto nechce hlbšie nazrieť do 
toho, prečo nemáme nestrannú a odbornú štátnu 
službu. Odborná verejnosť prestala veriť, že sa na 
Slovensku verejná správa vôbec dá postaviť na 
takýchto zásadách. Zo začiatku sme sa všetci tešili, 
že nastane kvalitatívna zmena. Málokto si 
uvedomoval, že to nie je beh na krátke trate; treba 
sa snažiť dlhodobo, a nie vracať k pohodlnejším 
spôsobom. Boj o udržanie hodnôt neutrálnej 
štátnej služby sa začal veľmi skoro. Snahy 
okliešťovať tieto hodnoty najmä zo strany 
politikov sa dostavili v podstate okamžite - a 
pomohli vytvárať atmosféru v duchu „vybudovať 
odbornú a apolitickú štátnu službu sa nedá, tak to 
radšej nechajme tak.“ Samotní úradníci sa museli 
podrobiť straníckym nominantom, ktorí ich 

„Do vedenia politických strán sa dostávajú 
ľudia, ktorých primárnou charakterovou 

črtou je hrabivosť.“ 
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vystavili existenčnému tlaku - „buď budeš 
poslúchať príkazy, alebo ťa vyhodíme.“ V takom 
prostredí sa nedá pracovať a úradníci sú potom 
chudáci, novodobí otroci.  

 Existujú podľa Vás úradníci, ktorým môže 
takýto stav dokonca vyhovovať? 
Iste. Tento systém znamená, že vo verejnej správe 
ostanú neambiciózni ľudia, ktorí nemajú záujem 
hýbať veci dopredu. Skomplikovali by si tým ten 
„easy life“, ktorý majú. Ak poslúchajú, nemusia sa 
báť, majú zamestnanie, plat, dokonca menej práce, 
pretože robia len to, čo je im prikázané. Majú 
istotu, stabilitu a takto budú fungovať, kým budú 

ticho. Po zmene vlády 
sa menia 
predovšetkým tí na 
riadiacich pozíciách. 
Úradník, ktorý nie je 
tvorivý, je lenivý 
a neambiciózny, na 
úrade zostane. 
Stranícka byrokracia 
s ním pracuje, pretože 
vykonáva pokyny 
a najmä  - je ticho. 
A nám nezostáva nič 
iné, len sa čudovať, že 
nič nefunguje.   
 

 Vrátim sa 
naspäť k problému 

zrušenia 
Úradu pre 
štátnu službu. 
Úrad bol 

zrušený 
pomerne 

neštandardný
m spôsobom – 

poslaneckým 
návrhom k zákonu 
o štátnej službe. 
Predložil ho 
poslanec Horváth 
z SDKÚ, teda vládnej 
strany, ktorá 
založenie úradu 
pôvodne iniciovala. 
Na to, že išlo 
o nezávislý ústredný 
orgán štátnej 
správy, bolo jeho 
zrušenie rýchle 
a prebehlo relatívne 
potichu – bez širšej 

spoločenskej 
diskusie. Prečo 

podľa Vás vznikol nápad zrušiť celý úrad?  
Pre politikov sa stal Úrad tŕňom v oku, pretože 
presadzoval princípy stabilnej a apolitickej štátnej 
služby. Vadili im napr. výberové konania. Nemohli 
zasahovať do výberu zamestnancov, mali ho 
nechať na Úrad, ktorý tak urobil samozrejme na 
základe odbornosti. Potom sa stalo, že „ich“ človek 
skončil vo výberovom konaní medzi poslednými 
a bolo zle. Ja som na to mal vždy rovnakú odpoveď: 
pohľadajte si schopnejších. Vo všeobecnosti, 
všetky centrálne orgány vnímali rozhodovanie 
Úradu o personálnych veciach ako zasahovanie do 
ich kompetencií. Predstavte si, že napr. 
o odmenách pre vedúceho služobného úradu 
ministerstva rozhoduje nie minister, ale predseda 

Úradu pre 
štátnu službu. 
Úrad mal na 
starosti aj 

vzdelávanie 
zamestnancov, 

čo bola ďalšia 
kompetencia 

pôvodne v rukách jednotlivých orgánov. Tým sme 
im vlastne marili možné kšefty za kontrahovanie.  
S obrovskou nevôľou sa stretla systemizácia, ktorá 
mala zaviesť poriadok v štátnej službe.  Mala 
poskytnúť prehľad  o všetkých obsadených, či 
voľných postoch v štátnej službe, aby bol každý 
z nich odôvodnený. Každá pozícia mala mať opis 
práce, ktorým by ste vedeli vyargumentovať jej 
opodstatnenie. Ministerstvo financií nám muselo 
tieto údaje predkladať, na čo neboli zvyknutí; 
vnímali to ako staranie sa do ich záležitostí.  

 
 Výroky rôznych politikov, medzi nimi aj ex-

ministra financií Ivana Mikloša, však 
nasvedčujú skôr tomu, že problém nemali 
s Úradom ako takým. Presnejšie, hovoria o tom, 
že „Úrad si neplnil svoje funkcie tak, ako mal“, 

„Vo verejnej správe ostanú neambiciózni 
ľudia, ktorí nemajú záujem hýbať veci 

dopredu.“ 

Kto je Ľubomír 
Plai? 
 
Ľubomír Plai sa narodil 21. júla 1948 
v Banskej Bystrici. Na Filozofickej 
Fakulte UK v Bratislave vyštudoval 
vedecké informácie, knihovedu 
a angličtinu, neskôr si na Právnickej 
fakulte UK doplnil vzdelanie v  rámci 
dvojročného nadstavbového štúdia 
v odbore medzinárodné právo a právo 
medzinárodných vzťahov.  V rokoch 
2002-2006 bol predsedom Úradu pre 
štátnu službu. V čase pôsobenia 
v tejto funkcii stál na čele Výboru 
OECD pre verejnú správu (2005-
2006). Počas bývalého režimu pôsobil 
chvíľu ako úradník na ministerstve 
vnútra, odkiaľ musel z politických 
dôvodov odísť. Až do pádu 
komunizmu pracoval ako redaktor 
časopisu, ktorý vydával Zväz požiarnej 
ochrany. Po r. 1989 znovu nastúpil na 
ministerstvo vnútra, kde vystriedal 
viacero úradníckych pozícií, no 
nevyhýbal sa ani politike. Bol  
podpredsedom Demokratickej únie, 
ktorá sa neskôr zlúčila s SDKÚ. Z SDKÚ 
však Plai neskôr vystúpil. Ako 
nezávislý kandidát získal kreslo 
starostu mestskej časti Lamač (1999-
2002), neskôr pôsobil ako prednosta 
úradu MČ Lamač (2007-2009). 
V tohtoročných parlamentných 
voľbách sa objavil na kandidátke 
strany Jána Budaja, Zmena zdola – 
Demokratická únia Slovenska, ktorá 
získala 1,3% hlasov voličov. 
V súčasnosti pracuje ako odborný 
konzultant pre Asociáciu 
zamestnávateľských zväzov 
a združení SR a vedie občianske 
združenie Fórum občanov Slovenska, 
ktoré sa okrem iného venuje aj 
problematike riadenia konfliktu 
záujmov. Viac o jeho aktivitách 
môžete nájsť na www.sk-forum.sk  
 

http://www.sk-forum.sk/
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čo sú výhrady skôr k jeho riadeniu, resp. 
fungovaniu, za ktoré ste boli ako jeho predseda 
priamo zodpovedný. Parlament Vás však mohol 
odvolať len z úzko vymedzených a zákonom 
stanovených dôvodov. Pre poslancov, ktorí boli 
nespokojní s vtedajším fungovaním Úradu bolo 
preto jednoduchšie ho radšej celý zrušiť, keďže 
Vás nemali ako odvolať. Rozmýšľali ste nad 
tým, že problém je možno vo Vašej osobe a pre 
budúcnosť Úradu by tak bolo lepšie napr. 
odstúpiť?  
Ja som robil všetko preto, aby sa Úrad zachoval. 
Ponúkol som vláde svoju funkciu, ale problém 
nebol v mojej osobe. Ak by mi vytkli, že som Úrad 
viedol neefektívne alebo čosi podobné, odstúpil by 
som. Nič také však nenašli. Pravá príčina je zrejmá. 
Úrad bol stelesnením západného štýlu riadenia 
štátnej služby v tzv. karpatskom prostredí. Tento 
projekt bol našim politikom cudzí,  v podstate 
nanútený a žiaľ, považovali ho za zbytočnú 
prekážku. 

 A vy ste nemali pokušenie dosadiť niekam 
„svojich“ ľudí, ktorým ste mohli viac 
dôverovať? Či už ako predseda Úradu alebo 
starosta mestskej časti Lamač... 
Možno mi teraz neuveríte, ale ja som nikdy nikoho 
nevyhodil ani neprijal z čisto straníckeho dôvodu, 
že by mi ho niekto odporúčal.  

 
 Je podľa Vás neetické, ak niekto zamestná 

svojho rodinného príslušníka vo svojom úrade, 
aj keď ten človek absolvoval výberové 
konanie? 
Čokoľvek, čím spochybníte nestrannosť svojho 
rozhodovania, nie je dobré. Treba starostlivo 
zvážiť, aké sú dôvody pre prijatie takejto osoby - 
napr. ak neexistuje nikto iný v danej 
špecializácii, ktorú potrebujete. Ak by však 
bola aj iná osoba, ktorá uspela vo 
výberovom konaní, rozhodol by som sa 
radšej pre ňu.   

 
 Vláda Roberta Fica avizovala reformu 

verejnej správy, v rámci ktorej by malo 
dôjsť najmä k jej reorganizácii, 
zlučovaniu úradov a ich činností. Guy 
Peters o reorganizácii hovorí, že sa 
často stáva cieľom, namiesto toho, aby 
bola prostriedkom k zlepšeniu 
fungovania úradov. Politici ju neraz 
využívajú na centralizovanie moci, 
alebo aby skrátka urobili niečo, čo bude 
„viditeľnou“ zmenou. Ako vnímate 
reorganizáciu verejnej správy vy? Je to 
naozaj to, čo naša verejná správa 
potrebuje? Čo by ste ministrovi poradili  
reformovať? 

Potrebujeme komplexnú reformu, nie čiastkovú. 
Toto je z môjho pohľadu len čiastková reforma. 
Najväčším problémom je politizácia, teda stranícke 
čistky a s tým spojené vymieňanie ľudí každé štyri 
roky. A tú táto reforma žiaľ nerieši.   

 
 Na záver niečo na odľahčenie tohto 

rozhovoru V 70-tych rokoch ste ako bubeník 
hrávali spolu s Pavlom Hammelom v skupine 
Prúdy. Neľutujete niekedy, že ste si namiesto 
toho vybrali kariéru úradníka, neskôr politika, 
a napokon občianskeho aktivistu? 
To rozhodnutie prišlo už dávno. Taký život, aký 
sme mali na vrchole slávy s kapelou Prúdy sa nedal 
zosúladiť s rodinným životom. Muziku však 
milujem, je to úžasný relax a zahrám si aj dnes, ale 
už len doma. 

    Ľudmila Staňová 
 
 

 
Máte tip na rozhovor do najbližšieho 

čísla? Pošlite nám ho na 
publicpolicynews@gmail.com ! 

 
 

 

 

 

mailto:publicpolicynews@gmail.com
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 Štúdia  

K. Staroňová, E. Láštic: Teória 

a prax Úradu pre štátnu službu 

Táto štúdia vychádza z kapitoly, ktorá bola 
publikovaná v knihe „Koaličná zmluva alebo 
zákon? Právna úprava a realita politicko-
administratívnych vzťahov na Slovensku.“ 
(Beblavý, Sičáková-Beblavá a kol, 2011)  V kapitole 
s názvom „Regulácia politicko-administratívnych 
vzťahov na Slovensku v rokoch 1990-2010“ 
analyzujeme právnu úpravu politicko-
administratívnych  vzťahov, a to prostredníctvom 
formálnych pravidiel, ktoré sa dotýkajú 
pracovnoprávnych vzťahov osôb pracujúcich 
v štátnej službe.  
 
V tomto článku Vám prinášame úryvok z uvedenej 
kapitoly, ktorý je relevantný vzhľadom na dve 
predchádzajúce rubriky v tomto čísle Public Policy 
News – rubriku „Predstavujeme“, v ktorej sme Vám 
priblížili okolnosti vzniku Úradu pre štátnu službu 
SR, ako aj predstavy o tom, akú funkciu mal plniť, 
a rubriku „Rozhovor“, v ktorej prinášame 
rozhovor s bývalým predsedom Úradu pre štátnu 
službu. Náš článok poukazuje na teoretické 
prístupy k spôsobu výberu, ohodnotenia 
a kariérneho rastu zamestnancov, s ktorými sa 
stretávame v odbornej literatúre. Úrad pre štátnu 
službu považujeme za nástroj, ktorým možno 
uplatniť zásluhový systém pri spôsobe výberu, 
ohodnotenia a kariérneho rastu zamestnancov 
v štátnej službe. Ako však ukážeme, fungovanie 
Úradu v praxi malo ďaleko od jeho pôvodného 
zámeru, čo viedlo až k jeho zrušeniu v roku 2006. 
 

Reforma verejnej správy ako kľúč k lepšiemu 

spravovaniu ľudských zdrojov  
 
Hlavným problémom verejného sektora SR je, že 
neexistuje jedna  kontinuálna stratégia alebo akčný 
plán reformy štátnej služby a administratívy, ktorej by 
sa vlády držali bez ohľadu na ich politické zafarbenie. 
Hnacím motorom pre reformu v tejto oblasti boli 
v minulosti najmä  požiadavky EÚ, hoci na návrh 
reformného procesu mali veľký dopad aj fiškálne 
obmedzenia , predovšetkým v súvislosti s “auditom” 
(funkčnou analýzou) centrálnej štátnej administratívy 
v roku 2000. V zhone zvolené nástroje verejnej 
politiky, predovšetkým zákon o štátnej službe a Úrad 
pre štátnu službu (ďalej „ÚŠS“) spôsobili, že sa tzv. 
Európske administratívne princípy  nikdy 
nezakorenili. Iba dva roky po vstupe do EÚ sa zákony 

upravujúce štátnu službu významne zmenili a ÚŠS bol 
zrušený.  
 
V súčasnosti je hnacím motorom reformy štátnej 
služby a administratívy  úspora verejných financií. K 
 reforme sa znovu pristupuje len čiastkovo, a to 
avizovaným rušením a reorganizovaním úradov. 
Neuralgickým bodom verejnej správy je pritom otázka 
jej depolitizácie a profesionalizácie. Hoci zákon 
o štátnej službe z roku 2001 predpokladal zásadné 
oslabenie politizácie a profesionalizáciu štátnej 
administratívy, neustále nalepovanie nových dodatkov 
k zákonu, ktoré prebiehalo v rokoch 2002-2010, 
spôsobilo pomalé rúcanie základných princípov 
zákona. Najpodstatnejšie zmeny systému štátnej 
služby, nastavenej v pôvodnom zákone z roku 2001 sa 
uskutočnili v rokoch 20032,  20063 a 20094. Pôvodný 
zámer pre vytvorenie apolitického prostredia 
fungovania štátnej služby bol postupne menený, až sa 
v krajine vybudoval systém, v ktorom je pri zmene 
vlády možné politikmi ľahko vymeniť administratívne 
vrstvy. Pritom spôsob výberu, ohodnotenia a mobility 
(kariérneho rastu) zamestnancov verejného sektora, 
ako upozorňuje odborná literatúra, ovplyvňuje 
výstupy procesu tvorby verejnej politiky, keďže môže 
zúžiť okruh kandidátov na daný post. 

 

Prístupy k štátnej službe 

V literatúre sa stretávame s dvomi hraničnými 
prístupmi: zásluhovým systémom (ang. merit based) 
a politizáciou. Prvý prístup - zásluhový systém - 
hľadá efektívnosť cez charakteristiku ideálu úradníka 
z Weberovského modelu (Page, 1992). V praxi to 
znamená hľadať kandidáta na základe vzdelania, praxe 
a zručností pre štátnu službu, v ktorej existuje systém 
ďalšieho vzdelávania a možnosti kariérneho rastu 
a postupu. Predpokladom takéhoto systému je, že 
samotná byrokracia je schopná vybrať najvhodnejších 
a najschopnejších kandidátov z okruhu potenciálnych 
uchádzačov. Zásluhový systém sa snaží odstrániť 
neefektívnosť, ktorú môže spôsobiť politická patronáž 
tým, že rozširuje okruh kandidátov na daný post. Ak je 
kandidát vybraný na konkrétnu pozíciu hovoríme o 
„pozičnom systéme“.  Systém však obsahuje aj viaceré 
nevýhody, najmä mechanický prístup k výberu 
kandidáta (Peters, 2010, s. 83). Hoci formálne 
a technické kritériá na výber kandidáta umožnia nájsť 
najschopnejšieho úradníka, v praxi ani zásluhový 
systém výberu nedokáže zabrániť prípadnej politickej 

                                                           
2 Zákon č. 551/2003 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára  
2004. 
3 Zákon č. 231/2006 Z.z. z 15. marca 2006, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. júna 2006. 
4 Zákon č. 400/2009 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 
novembra 2009. 
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patronáži. Pre Petersa (ibid) je tak vhodnejšie hľadať 
„oduševneného“ namiesto “neutrálneho” úradníka.  

Druhý prístup – politizácia – môže mať rôzne formy. 
Jednou z nich je patronážna politizácia, ktorá sa  
vzťahuje na prerozdeľovanie priazne, odmien a iných 
výhod tzv. patrónom (človek, ktorý má moc 
prerozdeľovať) klientovi, t.j. politikom budúcemu 
úradníkovi v štátnej správe. Recipročne, klient 
poskytuje patrónovi inú hodnotnú službu, ako sú 
napríklad ďalšie posty vo verejnej správe, 
zamestnanie, kontrakty, podpory a granty, zákazky, 
informácie, atď. Vzťah patróna - klienta je teda 
založený na výmene, pričom výmena služieb a tovarov 
môže byť istá investícia do budúcna, keďže v čase 
„kúpy“ nie je známy ani rozsah ani presný čas, kedy 
klientovi daná investícia prinesie prínosy.  

Úrad pre štátnu službu ako nástroj pre uplatnenie 

zásluhového systému  

Zásluhový systém si vyžaduje pomerne jednotný 
systém riadenia ľudských zdrojov, s pravidlami ktoré 
platia rovnako na rôznych ministerstvách a 
inštitúciách. Jednotu v systéme riadenia ľudských 
zdrojov vo verejnom sektore možno zabezpečiť buď 
všeobecne, a to veľmi podrobnými nariadeniami, alebo 
pomocou horizontálnej koordinácie viacerých 
systémov v kľúčových otázkach. Práve pri druhom 
spôsobe sa ako vhodný nástroj pre jednotnú 
horizontálnu koordináciu ukazuje silný a politicky 
nezávislý ústredný orgán. Takýmto orgánom mal byť 
aj Úrad pre štátnu službu SR5, ktorého hlavným cieľom 
bola apolitická koordinácia riadenia ľudských zdrojov. 
V rámci plnenia svojho poslania Úrad vydával 
služobné predpisy, pripravoval návrh systemizácie, 
zverejňoval voľné miesta v štátnej správe, mal 
uskutočňovať väčšinu výberových konaní na voľné 
štátnozamestnanecké miesta, rozhodoval ako 
druhostupňový odvolací orgán vo vzťahu k služobným 
úradom, riadil vzdelávanie, vypracovával zásady 
odborného rastu štátnych zamestnancov a i. Pôvodný 
návrh zákona o štátnej službe teda predpokladal, že 
pomocou tzv. systemizácie6 bude možné centrálne 
koordinovať vstup do štátnej služby a následný 
                                                           
5 § 27 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy. Jeho pôsobnosť 

vymedzoval zákon o štátnej službe. 
6
 Systemizácia predstavovala počet štátnozamestnaneckých miest 

a jemu zodpovedajúci objem mzdových prostriedkov v rámci 

rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov. Systemizáciu 

schvaľovala vláda SR pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom 

rozpočte na príslušný rozpočtový rok.  V praxi to znamenalo, že 

jednotlivé ministerstvá predložili Úradu pre štátnu službu 

podklady na vypracovanie systemizácie, návrh systemizácie 

predložil Úrad Ministerstvu financií SR a vláde SR. Ak sa vyskytla 

v priebehu rozpočtového roka potreba zmeny v systemizácii (napr. 

vytvoriť nové štátnozamestnanecké miesto), musela takúto zmenu 

schváliť vláda, resp. správca rozpočtovej kapitoly, podľa toho, či 

plánovaná zmena zakladala nárok na štátny rozpočet.  

kariérny rast, či už vertikálne alebo horizontálne. 
Okrem centralizácie obsadzovania 
štátnozamestnaneckých pozícií mal Úrad pôvodne 
zabezpečiť aj jednotnosť v nárokoch na profesionálnu 
úroveň uchádzačov, transparentnosť výberových 
konaní, dodržanie rovnosti príležitostí pri uchádzaní 
sa o štátnu službu a postup pri vykonaní výberového 
konania. 

Fungovanie Úradu v praxi  

Po zriadení štátnej služby od 1. apríla 2002 bolo 
naplánované neutrálne preskúšanie všetkých 
úradníkov v súvislosti s prechodom na 
štátnozamestnanecký pracovný pomer, ktoré 
vykonával práve novozriadený Úrad pre štátnu službu. 
Všetci zamestnanci, ktorí splnili určité podmienky 
(napr. pracovali minimálne dva roky v služobnom 
úrade), sa automaticky dostali do režimu dočasnej 
štátnej služby. Novoprijatí zamestnanci boli zaradení 
do prípravnej štátnej služby, ktorá trvala od šiestich 
mesiacov do 2 rokov. Prechod z dočasnej štátnej 
služby alebo prípravnej štátnej služby do stálej štátnej 
služby bol rozvrhnutý do dvoch rokov (do 31. marca 
2004), pričom bol podmienený   absolvovaním 
odborného vzdelávania (organizovaného Úradom pre 
štátnu službu) a úspešným vykonaním kvalifikačnej 
skúšky pred komisiou.  

Okrem tejto úlohy mal Úrad zabezpečiť 
predovšetkým centralizované obsadzovanie voľných 
štátnozamestnanckých pozícií. ÚŠS však dlho 
nedokázal zaviesť jednotné stratégie a postupy 
prijímania na jednotlivých ministerstvách. Legislatívny 
rámec pre získavanie a výber štátnych zamestnancov 
sa vytvoril až novelou zákona o štátnej službe č. 
551/2003 Z. z., ktorá upravila podrobnosti súvisiace 
s výberovými konaniami, vyhláškou Úradu pre štátnu 
službu č. 93/2003 Z. z., a služobným predpisom č. 10 
zo dňa 11. októbra 2004, ktorým sa určil okruh funkcií 
vyžadujúcich overovanie schopností a osobnostných 
vlastností uchádzača písomným testom, ako aj kritériá 
na overovanie týchto schopností. Pri plnení úloh 
súvisiacich s prijímaním nových zamestnancov Úrad 
vytváral komisiu, pozostávajúcu z maximálne piatich 
štátnych zamestnancov z iných služobných úradov 
(minimálne 3 osoby boli z ministerstva alebo úradu, 
ktorý otváral pozíciu). Kvôli časovému sklzu pri 
zriadení ÚŠS, ako aj pri prijatí právnych úprav 
o výberových konaniach, došlo pochopiteľne  
k oneskoreniu aj pri zavedení centralizovaného   
obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých 
pozícií7. Toto oneskorenie malo za následok 
                                                           
7 Išlo o viaceré faktory, ktoré spôsobili obrovský nápor na 
vykonávanie výberových konaní. Ide predovšetkým o tieto 
faktory: a) prechodné obdobie (do 31.3.2004), v ktorom bolo 
potrebné realizovať výberové konania na miesta 
predstavených, obsadené štátnymi zamestnancami v dočasnej 
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skutočnosť, že Úrad pre štátnu službu delegoval 
vykonávanie výberového konania na jednotlivé 
služobné úrady, hoci bol formálne zodpovedný za 
nábor, výber a menovanie. Umožnila mu to novela 
zákona o štátnej službe, ktorá nadobudla účinnosť 
1.januára 2003, ako aj vyhláška ÚŠS8, ktorá poverila 
riaditeľa ÚŠS delegovať kompetencie v oblasti 
prijímania pracovníkov na služobné úrady (t.j. na 
ministerstvá), aby sa urýchlil proces prijímania 
pracovníkov. Proces prijímania zamestnancov sa tak 
začal postupne vracať opätovne do rúk ministerstiev 
(pozri tabuľku 1). V praxi to prebiehalo tak, že Úrad 
pre štátnu službu zverejnil voľné miesto, dohliadol na 
vytvorenie výberovej komisie a služobný úrad 
zodpovedal za samotný výber úradníkov. Úrad pre 
štátnu službu bol zodpovedný len za výber vedúcich 
(služobných) úradov9 a generálnych riaditeľov sekcií.  

Tabuľka 1: Obsadzovanie štátnozamestnaneckých 
miest počas hybridného systému: delegované vs. 
centralizované výberové konania 

Zdroj: autori, na základe Správ Úradu pre štátnu 
službu o uplatňovaní Zákona č. 312/2001 za roky 

2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 

Reforma z roku 2003, ktorou druhá Dzurindova vláda 
sledovala zvýšenie konkurencieschopnosti a 

                                                                                                            
štátnej službe b) vytvorenie nových štátnozamestnaneckých 
miest súvisiacich s riadením a implementáciou fondov 
Európskej únie c) zriadenie špecializovanej miestnej štátnej 
správy a prechod pracovníkov z výkonu práce vo verejnom 
záujme do štátnej služby d) zmeny organizačných štruktúr 
služobných úradov a z toho vyplývajúca potreba realizácie 
ďalších výberových konaní.  
8 Vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti výberového konania na 
štátnozamestnanecké miesta, s účinnosťou od 15.3.2003.  
9 Novela Zákona o štátnej službe č. 231/2006 s účinnosťou 
k 1.6.2006 zmenila pozíciu vedúceho služobného úradu 
z apolitickej na politickú. 

flexibilnosti štátnej služby,  zaviedla tzv. nominovanú 
štátnu službu a nový spôsob obsadzovania 
štátnozamestnaneckých miest, tzv. hromadné 
výberové konanie. V oboch prípadoch sa 
obsadzovanie konalo centrálnym spôsobom, za ktorý 
bol zodpovedný  Úrad pre štátnu službu. Malo ísť o 
výsostne zásluhové prvky a profesionalizáciu štátnej 
správy. Nominovaná štátna služba mala byť najvyšším 
stupňom dosiahnutej štátnej služby, pre ktorú bola 
rezervovaná definitíva, dôchodkové a zdravotné 
zabezpečenie ako i mimoriadne platy (s možnosťou 
50%-tného nárastu). Obidve inovácie prijímania 
pracovníkov do štátnej služby (nominovaná štátna 
služba a hromadné výberové konania) boli neúspešné 
v zmysle počtu úspešných kandidátov a ich 
umiestnenia. Najväčší problém ležal v hybridnom 
systéme založenom na pozícii a kariérnom systéme, 
ktorý sa vyvinul v SR. Hoci kandidáti mali mať 
príležitosť byť “vystrelení” do vyšších pozícií (platová 
trieda 7-11 v rámci spoločného výberového konania 
a najvyššie pozície v štátnej službe pre nominovanú 
štátnu službu), celý systém nebol pre toto vhodný, 
pretože nebol zavedený formálny systém plánovania 
kariéry, skôr sa uprednostňoval prístup založený na 
pozícii v tom ktorom rezorte . Prísny proces skúšania v 
hromadnom výberovom konaní, ktorý vykonával ÚŠS 
nezodpovedal skutočným kariérnym možnostiam 
úspešných kandidátov v jednotlivých rezortoch, ktoré 
mali vlastné predstavy o kandidátoch. Napriek 
prísnemu testu ministerstvá neponúkali lepšiu prácu 
(alebo plat) a úspešný kandidát nemal pred sebou 
rýchlejšie kariérne príležitosti, pretože zákon o štátnej 
službe nepoznal kariérny systém. Ak teda úspešný 
kandidát chcel získať vyššiu pozíciu, musel prejsť 
ďalším testovaním (tento krát testovanie na pracovné 
miesto alebo pozíciu), organizované ministerstvami. 
Okrem toho ministerstvá nemali chuť zamestnávať 
úspešných kandidátov (hlavne MF SR ), pretože mali 
svoje vlastné kritériá. 

Zrušenie Úradu pre štátnu službu 

Práve systemizácia a celý proces obsadzovania pozícií 
a prideľovania finančných prostriedkov na 
štátnozamestnanecké posty sa stal z jedným hlavných 
terčov kritiky a napätia medzi Úradom pre štátnu 
službu a Ministerstvom financií, keďže oba orgány sa 
považovali za kompetentné určovať a mať posledné 
slovo v schválení počtu štátnozamestnaneckých miest 
a jemu zodpovedajúci objem mzdových prostriedkov. 
V praxi to bolo Ministerstvo financií SR, ktoré 
prideľovalo finančné prostriedky na 
štátnozamestnanecké miesta na základe argumentu, že 
minister financií je členom vlády, kdežto predseda 
Úradu pre štátnu službu nie je. Okrem toho, 
Ministerstvo financií SR sa vyjadruje k akémukoľvek 
návrhu, ktorý má vplyv na štátny rozpočet a má 
možnosť ho vetovať. Jednotlivé rezorty sa sťažovali na 

  
Od 

augusta 
2002 

2003 2004 2005 
Do 

júna 
2006 

Spolu 

Počet 
zverejnených 
výberových 

konaní 

2000 4639 11682 4283 1291 23895 

Delegované 
výberové konania 

na ústredné 
orgány štátnej 

správy 

0 
2067 
(45%) 

9349 
(80%) 

4184 
(97%) 

1171 
(90%) 

16717 
(70%) 

Výberové konania 
priamo 

vykonávané 
Úradom pre 

štátnu službu (pre 
ústredné orgány 

št. Správy) 

256 
351 
(8%) 

142 
(1,2%) 

202 79 1030 
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ťažkopádnu a administratívne náročnú právnu úpravu 
stanovovania štátnozamestnaneckých miest, kde nie je 
zrejmé, ktorému orgánu majú informácie o 
systemizácii poskytovať. 

Tesne pred voľbami, v marci 2006 došlo k 
definitívnemu zrušeniu zámeru z roku 2001 - riadiť 
štátnu službu koordinovane za pomoci nezávislého 
úradu. Rozhodnutie zrušiť Úrad a celý proces 
systemizácie bolo odôvodnené náročnosťou, 
ťažkopádnosťou a neefektivitou Úradu (rozhovor s I. 
Miklošom, november 2010). Úrad vzhľadom na 
nedostatočnú politickú podporu nedokázal plniť 
úlohy, ktoré predpokladal zákon, najmä kvôli 
neschopnosti presadiť sa zoči-voči jednotlivým 
ministerstvám, ktoré pôsobili ako služobné úrady.  

Po tom ako v júni 2006 došlo k zrušeniu Úradu pre 
štátnu službu prešli úlohy spojené s náborom, výberom 
a menovaním definitívne na jednotlivé ministerstvá a 
vedúcich služobných úradov. Každý úrad vydáva svoje 
vlastné služobné nariadenia, ktoré upravujú podrobnosti 
a spôsob obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých 
pozícií. Po zrušení centrálneho registra10 neexistujú 
žiadne údaje o uchádzačoch, ani aktuálnom počte 
štátnych zamestnancoch. Hoci zákon o štátnej službe 
obsahoval pravidlo, že prijímanie a povyšovanie musia 
byť otvorené aj pre externých uchádzačov (tzv. vonkajšie 
výberové konania)11, po zrušení Úradu spadá toto  
pravidlo výlučne do rúk vedúcich služobných úradov, 
ktorí sú politickí nominanti. Novela z roku 2006 
stanovila, že vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je 
ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy 
a vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom (politická 
nominácia od 1. júna 2006) má vyhradené právo na 
odvolanie predstaveného v rámci svojej priamej riadiacej 
zodpovednosti na návrh štatutárneho orgánu alebo na 
návrh nadriadeného v politickej funkcii aj bez uvedenia 
dôvodu. Stratégia pre zbavenie sa nepohodlných 
zamestnancov, ktorá sa najviac využívala pred touto 
zmenou (a dodnes sa najviac využíva), je zmena 
organizačnej štruktúry inštitúcie a odvolanie 
zamestnanca z dôvodu zrušenia pracovného miesta. 
Vplyv ministerstiev (služobných úradov) na prijímanie 
zamestnancov ešte viac prehĺbil zákon o štátnej službe z 
roku 2009, ktorý zaviedol nový inštitút “výberu”. Ten  

                                                           
10 Register štátnych zamestnancov viedol  Úrad pre štátnu 
službu a bol zriadený na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
o štátnej službe. Jeho súčasťou bola databáza štátnych 
zamestnancov a priebežne aktualizovaná databáza všetkých 
voľných štátnozamestnaneckých miest v štátnej správe SR a o 
voľných miestach v administratíve Európskej únie,  ako i 
plánované informácie o priebehu výberového konania. 
Register bol zrušený spolu so zrušením Úradu pre štátnu 
službu k 1.6.2006. 
11 Na základe výberového konania s komisiou, ktorá určuje 
záväzné poradie kandidátov. 

umožňuje služobnému úradu nastaviť si jeho podmienky 
vo vlastnej réžii.12. 

Od roku 2006 vláda SR prestala fixne stanovovať, 
koľkými pracovníkmi a tomu zodpovedajúcimi 
mzdovými prostriedkami bude disponovať konkrétny 
služobný úrad v príslušnom rozpočtovom roku. V 
súčasnosti tak neexistuje právna úprava, ktorá by 
stanovovala kto a ako bude určovať počet 
štátnozamestnaneckých miest. Vzniká tak priestor na to, 
aby každý služobný úrad mohol mať pridelený určitý 
objem financií a zostane na jeho rozhodnutí, 
prostredníctvom koľkých štátnych zamestnancov bude 
plniť svoje úlohy. I keď tieto zmeny vyplývali zo záväzku 
druhej Dzurindovej vlády vybudovať flexibilnejší systém 
riadenia ľudských zdrojov, vytvorenie priestoru pre 
politický vplyv rozšírilo aj priestor pre potenciálne 
uplatnenie politickej patronáže.  

Zrušenie Úradu pre štátnu službu znamenalo zánik 
centrálnej  kontroly a koordinácie nad riadením štátnej 
správy. Ponechalo ju v rukách jednotlivých ministerstiev, 
čím sa odbúrala čo i len potenciálna možnosť 
medzisektorového kariérneho rastu. Podľa Staroňovej a 
Browna (2006) tak v existujúcom systéme absentujú 
viaceré moderné nástroje riadenia ľudských zdrojov, 
neexistuje napríklad register štátnej služby a systém 
hodnotenia výkonov je zastaralý. Novela tiež  ustanovila 
politickú nomináciu vedúceho služobného úradu, čím sa 
vrátila k praxi platnej do roku 2002. Práve na vedúcich 
služobných úradov prešli po zrušení Úradu pre štátnu 
službu právomoci v oblasti prijímania, prepúšťania, 
hodnotenia a odmeňovania zamestnancov ministerstva. 
Tým, že vedúci služobných úradov sú zodpovední za 
riadenie ľudských zdrojov a zároveň sú politicky 
nominovaní znamená, že môžu v hierarchii štátnej služby 
"voľne plniť" politické záujmy. 

Zdroje: 

Beblavý, M., Sičáková-Beblavá, E. a kol. (2011). Koaličná 
zmluva alebo zákon? Právna úprava a realita politicko-
administratívnych vzťahov na Slovensku. Bratislava: ÚVPE 
FSEV UK. 

Page, C. E. (1992). Political authority and Bureaucratic 
Power: A Comparative Analysis. London: Prentice Hall. 

Peters, G. (2010). The Politics of Bureaucracy: An 
Introduction to Comparative Public Administration. 6th 
ed. London: Routlage.  

Staroňová, K. – Brown, R. (2006). Administrative Capacity 
in the EU 8. Slovakia Country Report, Background Paper. 
Washington D.C.: World Bank.  

                                                           
12 V tomto prípade tak nemusí byť zriadená výberová komisia, 
ako to predpokladá zákon pri tzv. výberových konaniach. 
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 Na slovíčko! 
S riaditeľkou ÚVPE, prof. PhDr. Ľudmilou 
Malíkovou, PhD. 
 
Odkiaľ pochádzate? 
,,Pochádzam z južného Slovenska z obce Komjatice v okrese 
Nové Zámky. “ 
 
Aké bolo Vaše detstvo? 
,,Bolo pekné, najmä vďaka rodičom, ktorí mi vytvorili 
podmienky, aby som mohla rozvíjať svoje záujmy. Takmer celé 
moje detstvo bolo spojené s hudbou. Až do maturity som hrala 
na klavír a účinkovala v regionálnom študentskom orchestri. “ 
 
Mali ste v pláne ísť na VŠ už počas strednej školy? 
,,Rozhodnutie padlo prakticky náhodne, keď som sa od môjho 
otca dozvedela, že v Bratislave na FIFUK otvorili nový študijný 
odbor sociológiu. 
Odvtedy som mala len 
jeden sen, - dostať sa na 
FIFUK a študovať tento, 
u nás zatiaľ nový, 
odbor. “ 
 
Kto alebo čo Vás 
viedlo k tomu ísť na 
VŠ? 
,,Jednoznačne otec, ale 
myslím že to bol vždy aj 
môj sen.“ 
 
Aká bolo Vaše 
štúdium na VŠ? 
,,Keď som urobila 
prijímacie skúšky na 
sociológiu, začala sa 
nová etapa môjho 
života. Pre mňa ako vidiečanku bola Bratislava niečo nové, 
musela som sa zoznamovať s novým svetom a súčasne 
študovať. Bolo to veľmi vzrušujúce obdobie môjho života.  
Zaujímaví učitelia, noví priatelia, internátny život, zmeny 
v spoločenskom dianí, ,,pražská jar“, obrodený proces pod 
vedením Dubčeka, stretnutia v študentskom parlamente, 
vzrušujúce debaty a aktivity, ktoré sme ako študenti zažívali... 
Stretla som úžasných ľudí, ktorí formovali môj hodnotový 
systém, mala som možnosť zažiť, ako funguje kritické myslenie 
v akcii. Na to však prišlo vytriezvenie a tvrdá realita okupácie 
a arogancie moci, ktorá zasiahla aj VŠ a najmä nás, študentov.  
 
A čo nasledovalo  potom? 
,,Keď som vyštudovala FIFUK, spoločnosť sa práve 
,,znormalizovala“. Zostala som pracovať na UK, pretože ma 
veľmi bavila práca učiteľky. Moja kariéra sa skutočne 
rozvinula až po roku 1989, keď som vyhrala konkurz na miesto 
odbornej asistentky na katedre politológie FIFUK. “ 
 
Zažili ste rôzne študijné pobyty. Kde všade ste boli a čo 
Vám to prinieslo? 
,,Študijné pobyty na mnohých zahraničných univerzitách (LSE 
v Londýne, Leiden University, Manchester Metropolitan 

University, George Washington University) mi pomohli nájsť 
svoju špecializáciu a vzťah k verejnej politike. Na katedru 
politológie FIFUK som tak v roku 1996 priniesla nový študijný 
program, ktorý politológiu napĺňa tak potrebnou zručnosťou -  
spojiť teóriu s praxou.“ 
 
Ako ste sa realizovali v oblasti výskumu a s kým ste 
spolupracovali? 
,,Svoje výskumy som začínala v prostredí obecnej samosprávy, 
ktorá bola v 90-tych rokoch veľmi mladá. Spolupracovala som 
s významnými výskumníkmiako napr. H. Baldersheimom, A. 
Offerdallom, s profesormi Delmartínom, Chapmanom, S. 
Walchikom alebo G. Petersom. Precestovala som aj veľa krajín 
tzv. Východného bloku. Najďalej som bola v Japonsku. “ 
 
Napĺňa Vás práca, ktorú robíte? 
,,Myslím, že áno, inak by som robila niečo iné. “ 
 
Čomu sa venujete vo voľnom čase? 
,,Rada čítam, počúvam hudbu, pracujem v záhradke a venujem 
sa vnúčatám.“ 
 

Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
,,Chlieb s maslom a zelenina.“ 
 
Obľúbená farba? 
,,Biela.“ 
 
Čo najradšej čítate? 
,,Čítam všetko, čo ma zaujme, ale 
najmä životopisné a cestopisné 
diela.“ 
 
Aké filmy máte najradšej? 
,,Dobré komédie. “ 
 
Akú hudbu počúvate? 
,,Z vážnej Chopina, Liszta, 
Verdiho, Beethovena 
a z populárnej Beatles a Mariku 
Gombitovú. “ 
 
Existuje miesto, ktoré by ste 

raz chceli navštíviť? 
,,Nový Zéland. “ 
 
Čo považujete za najväčší úspech vo svojom živote? 
,,Za pracovný asi dekrét profesorky, podpísaný českým 
prezidentom Václavom Klausom.  V osobnom živote je to moja 
dcéra Slávka a vnúčatá Samko a Simonka.“ 
 
Zažili ste aj neúspechy?  
,,Bolo ich veľa. “ 
 
Čo by ste Vy, ako skúsená profesorka, poradili študentom? 
,,Ak chcete niečo dokázať, nikdy sa nevzdávajte pri čiastkových 
neúspechoch.  Snažte sa javy a proces pochopiť, bez 
pracovitosti to nejde. “  
 
Chceli by ste niečo odkázať pre všetkých mladých ľudí ? 
Nejakú radu do života? 
,,Nezávidieť a všetko si zaslúžiť prácou, milovať život a ľudí 
okolo seba. “      
 

Lenka Koprivová 
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 Zahraničné pobyty 
 

Nancy – mesto 
študentov 

Reportáž od našej študentky Lenky 

Zaťkovej, ktorá z ÚVPE prestúpila na 

univerzitu vo Francúzsku 

„Erasmácke“ začiatky 

Na Univerzitu v Nancy vo Francúzsku som sa dostala cez 

program Erasmus. Po príchode ma, asi ako každého 

Erasmus študenta, čakal celý zoznam dokumentov a 

zmlúv, ktoré bolo treba podpísať, schváliť, opečiatkovať. 

Nemala by som toho tak veľa, keby sa mi podarilo získať 

všetky dokumenty ešte pred letnými prázdninami. Žiaľ, 

nepodarilo sa mi spojiť s kompetentnou osobou, hoci 

som posielala desiatky mailov. Na Slovensku ma pred 

odchodom  upokojovali, že sa to stáva často, a že určite je 

všetko v poriadku. Odišla som teda z domu s dvoma 

kuframi a hmlistou predstavou toho, kde budem bývať, 

keďže ani z internátu odpoveď neprišla. 

Prvé dva týždne ubehli rýchlo - počasie bolo krásne, 

spoznávala som množstvo ľudí, mesto a jeho okolie. 

Popri tom som klopala snáď na všetky dvere na 

univerzite, aby mi konečne podpísali tzv. „learning 

agreement“ a ja by som tak konečne vedela, čo ma čaká.  

Štúdium na Univerzite v Nancy 

Na Université Nancy 2 sa 

politika vyučuje na 

právnickej fakulte. Ja som si 

vybrala predmety podobné 

tým, ktoré máme na 

Slovensku v piatom ročníku. 

V Nancy mi ale povedali, že 

si musím vybrať iné, keďže 

piaty ročník je diplomový. 

Nerozumela som prečo 

a nechápavo som tvrdila, že 

nič iné mi na Slovensku 

neuznajú a ja sa predsa potrebujem dostať do piateho 

ročníka.  Nebola som jediná, ktorá mala na začiatku 

administratívne problémy. Po dvoch týždňoch mojej 

nevedomosti (informácia, že Erasmus študent si vyberá 

predmety z prvých štyroch ročníkov sa ku mne 

jednoducho nedostala)  a tvrdohlavého postoja som sa 

dozvedela, že sú ochotní urobiť  pre mňa výnimku a 

môžem sa zúčastniť pohovoru do piateho ročníka. . Môj 

študentský profil sa univerzite páčil a  fakt, že som „z 

východnej Európy“ im navyše istým spôsobom 

imponoval. Prijali ma teda do piateho ročníka, čo pre 

mňa znamenalo zostať vo Francúzsku celý rok. Počas 

štúdia ma niekoľkokrát presviedčali, aby som zanechala 

status Erasmus študenta a po úspešnom absolvovaní 

ročníka tak mohla získať francúzsky diplom. Približne po 

dvoch mesiacoch, keď som zvážila všetky pre a proti a 

poradila sa s rodinou, som nakoniec moju Erasmus 

zmluvu ukončila a stala sa tak oficiálnym študentom 

Université Nancy 2.  

Musím uznať, že štúdium na francúzskej univerzite má 

svoje čaro. Milujem francúzsky jazyk a fakt, že som mala 

šťastie a veci sa vyriešili pre mňa  pozitívnym smerom, 

ma doteraz napĺňa. Pravdupovediac však stále spomínam 

na to, akú výučbu som zažila na ÚVPE v Bratislave vo 

štvrtom ročníku. Vtedy som mala na univerzite vôbec 

prvýkrát pocit, že som na správnom mieste a učia ma 

skúsení a kvalitní pedagógovia, ktorí vedia, čo hovoria 

a veľa dosiahli. Verejná politika ma bavila najviac zo 

všetkých ročníkov a môžem povedať, že som spokojná, 

pretože som zažila výučbu na úrovni.  

Z mojej skúsenosti, profesori vo Francúzsku čítajú 

poznámky, majú vopred pripravené celé vety, ktoré 

niekedy doslova nadiktujú a tvorivá činnosť či 

samostatná práca študenta tak zanikajú. Napriek tomu sú 

francúzski študenti zvyknutí argumentovať, diskutovať a 

„Stále spomínam na to, akú 

výučbu som zažila na ÚVPE.“ 



  

21 

obhajovať svoj názor. Zažila som aj takých učiteľov, ktorí 

ma svojím rozprávaním doslova ohúrili. Boli to však 

väčšinou profesionáli, ktorých univerzita pozvala, aby 

nám predstavili ako vo Francúzsku funguje verejná 

politika v praxi. 

Študentský život 

Nancy je známe ako mesto študentov. V regióne Lorraine 

je to najvyspelejšie mesto, ktoré hostí približne 55 tisíc 

študentov. Okrem domácich je tu obrovské množstvo 

zahraničných študentov, pre ktorých sú pravidelne 

organizované výlety, párty, rôzne zájazdy a aktivity. 

Počas prvého semestra som stretla mnohých Čechov, 

s ktorými som pôvodne neplánovala byť v kontakte - som 

predsa v zahraničí a potrebujem si zlepšiť cudzí jazyk. 

Samozrejme, že práve z nich sa stali moji najbližší 

priatelia. A nielen oni, ale množstvo iných Slovanov. Sú to 

tí najsrdečnejší ľudia, akých som v živote stretla a som 

nesmierne vďačná za všetky zážitky a skúsenosti, ktoré 

spolu máme.  

Aké je skutočné Francúzsko? 

Verím, že pri slove Francúzsko si 

mnohí predstavia úzke uličky Paríža, 

kde sa prechádzajú zaľúbené dvojice, 

dobré víno, syry, bagety, elegantné 

dámy sediace v kaviarni na námestí, 

páni čítajúci dennú tlač s cigaretkou 

v ruke...  Všetky tieto charakteristiky 

sú z veľkej časti pravdivé - 

minimálne pre tých, čo milujú 

Francúzsko tak veľmi ako ja. Naučila ma to stredná škola. 

Každý, kto vyštuduje bilingválnu sekciu na Gymnáziu na 

Metodovej ul. v Bratislave,  je 

doživotne poznačený láskou 

k tejto krajine, k jej jazyku. Musím 

však uznať, že skutočnosť je 

predsa len o čosi iná. Francúzsko 

je tiež plné nezmyselných 

byrokratických pravidiel, 

zatrpknutých úradníkov či 

povýšeneckých ľudí. Ľuďom nezáleží na čistote mesta, 

aspoň nie obyvateľom. Ulice sa upratujú pravidelne, ale 

chodníky sú i tak plné psích výkalov. Samotné Nancy je 

krásne, je tu však málo zelene. Tá je len v parkoch, ktoré 

sú veľmi pekné, čisté a od februára do decembra plné 

kvetov. Relax v prírode sa však končí  vo chvíli, keď 

hliadka v určenú hodinu vyvedie všetkých von a park 

zamkne.  

Z môjho pohľadu sa ľudia v Nancy delia na dve skupiny. 

Na tých, ktorí milujú svet a pomôžu vám so všetkým, 

pretože ste cudzinec, a na tých, ktorí cudzincov nemajú 

príliš v láske. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že 

Francúzi si vedia užiť život. Sú neskutočne elegantní, 

dajú si záležať na tom, ako vyzerajú. Nepotrebujú k tomu 

veľa, obliekajú sa veľmi jednoducho. Ženy tu však 

málokedy stretnete oblečené v rifliach. Väčšinou nosia 

sukne či šaty, čo im vo veľkom pridáva na šarme a štýle. 

Francúzi majú pestrú kultúru stolovania, na obed sú 

vyhradené dve hodiny. Od 

dvanástej do druhej 

nevybavíte nič, všetci vtedy 

hlasno diskutujú 

v reštauráciách, na 

námestiach, či v parkoch.  

Čo mi štúdium v zahraničí 

dalo 

V zahraničí som sa naučila 

dve veci. Prvou je nenechať 

sa odbiť keď vám niekto povie „nie“. Vždy sa dá nájsť 

riešenie, vždy existuje niekto, kto vám dokáže pomôcť. 

 Takisto sa dá vždy nájsť kompromis, ktorý vám nakoniec 

bude vyhovovať. Druhá a podstatná 

vec je, že študenti zo štátov, ktoré 

nepatria do EU majú niekoľkonásobne 

vyššiu finančnú podporu. My ostatní  

sa môžeme akurát pousmiať a zrátať si 

zvyšné centy, ktoré nám zostávajú do 

konca školského roka. 

 Lenka Zaťková 

 

Chcete sa s nami podeliť o svoje zážitky 

zo zahraničného pobytu? Alebo viete 

o niekom, koho by sme mali do tejto 

rubriky osloviť? Napíšte nám! 

publicpolicynews@gmail.com . 

„Francúzski študenti sú 

zvyknutí argumentovať, 

diskutovať a obhajovať svoj 

názor. “ 

mailto:publicpolicynews@gmail.com
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 Zahraničné návštevy 
Študentku z Číny najviac 

zaujímali naše voľby 

Až z ďalekej Arizony k nám v marci priletela 
Wenhui Feng, čínska študentka verejnej správy 
študujúca na Arizona State University (ASU). 
Wenhui na Slovensku absolvovala od 13. do 27. 
marca dvojtýždňový výmenný pobyt, ktorý bol 
pokračovaním iniciatívy Ľuby Vávrovej a Centra 
pre rozvoj samospráv (CRS) v snahe zvýšiť 
mobilitu a praktické znalosti našich študentov, a 
tiež umožniť zahraničným študentom získať 
skúsenosti na Slovensku. Pobyt organizačne 
zastrešil náš doktorand, Tomáš Jacko, ktorý sa 
s nami podelil o dojmy zo zahraničnej návštevy . 
  
Wenhui som prvýkrát stretol ešte vo Phoenixe počas 
mojej návštevy Arizona State University. O mojom 
pobyte v štáte Arizona ste sa mohli dozvedieť viac v 
minulom čísle PPN. Vtedy som sa stretol aj so 
študentmi verejnej správy a ponúkol im možnosť 
absolvovať výmenný pobyt na Slovensku. Bola to 
práve Wenhui, ktorá prejavila najväčší záujem o 
túto, ako aj ona sama neskôr skonštatovala, 
nezabudnuteľnú skúsenosť. S Wenhui som bol 
odvtedy v pravidelnom kontakte a snažil som sa jej 
na Slovensku zorganizovať čo najzaujímavejší 
program oslovením rôznych organizácií. 
 
Počas dvoch týždňov stihla toho skutočne veľa: 
spoznala prácu a prostredie tretieho sektora na 
Slovensku počas návštevy v Transparency 
International Slovensko. Zaujímal ju najmä boj proti 
korupcii, jej prevencia, a tiež možnosti merania 
korupcie.  

 
Wenhui tiež absolvovala  prehliadku Národnej rady 
Slovenskej republiky s jedinečným výkladom od 
Vincenta Bujňáka, asistenta poslanca Miroslava 
Beblavého, vďaka ktorému sa veľa dozvedela aj o 
histórii parlamentarizmu na Slovensku a aktuálnom 
politickom dianí. Wenhui prišla na Slovensko vo 
veľmi výnimočnom čase, keďže priletela len dva 
týždne po uskutočnení parlamentných volieb. Naše 
voľby ju veľmi 
zaujímali, keďže 
volebný systém 
v USA funguje 
značne odlišne, 
nehovoriac o 
Číne. 
  
Chcel som aby 
sa Wenhui 
stretla aj s 
predstaviteľom 
súkromného 
sektora, a tak 
som bol veľmi 
rád, keď Kamil 
Boroš, analytik firmy X-Trade Brokers, súhlasil s 
pracovným obedom a podelil sa o svoje skúsenosti s 
fungovaním súkromného a verejného sektora na 
Slovensku.  
 
Povinnou zástavkou pre Wenhui bol aj náš ústav.  
Spolu s pani profesorkou Malíkovou a Ľubou 
Vávrovou sme jej bližšie predstavili ľudí a aktivity 
na ÚVPE. Nás zas zaujímalo politické dianie a zmeny 
v Číne, ktoré neustále prebiehajú. 
 
O tom ako funguje verejný sektor na Slovensku a 
predovšetkým systém štátnej správy sa Wenhui 
dozvedela priamo na Ministerstve hospodárstva SR. 
Zamestnanci ministerstva (odbor monitorovania,  

Ľ. Vávrová, W. Feng, Ľ. Malíková 

W. Feng, K. Boroš 

W. Feng, K. Boroš 

V. Bujňák, W. Feng 
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hodnotenia, publicity a programovania 
štrukturálnych fondov) veľmi ochotne súhlasili 
s návštevou a predstavili jej činnosť ministerstva 
a ich odboru. 
 
Jej ďalšia cesta nasledovala do Martina, kde sa 
okrem informácií o fungovaní samospráv na 
Slovensku, dozvedela aj o programe Transparentné 
mesto, za ktoré dostal Mestský úrad Martin v roku 
2011 prestížnu cenu Organizácie spojených 
národov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenhui ukončila 
svoj pobyt veľmi 
príznačne, 
návštevou čínskej 
ambasády 
v Bratislave. Spolu 
so mnou a Wenhui 
sa stretnutia 
s druhým 
tajomníkom 
Veľvyslanectva 
Čínskej ľudovej 
republiky, pánom Ji 
Wang, zúčastnila aj 

Ľuba Vávrová. Rozprávali sme sa okrem iného aj 
o možnej budúcej spolupráci medzi 
veľvyslanectvom, ÚVPE a tiež Centrom rozvoja 
samospráv. Navyše sa nám podarilo na obede 
v čínskej reštaurácii náhodou stretnúť a odfotiť 
s lídrom nežnej revolúcie, Jánom Budajom!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chcel by som sa veľmi poďakovať nášmu externému 
doktorandovi Matúšovi Čupkovi, ktorý zabezpečil 
nielen ubytovanie, ale tiež zaujímavý večerný a 
víkendový program pre Wenhui.  
  

Tomáš Jacko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

W. Feng, J. Budaj 

T. Jacko, Ľ. Vávrová, W. Feng, M. Čupka 

G. Šípoš, W. Feng 

T. Jacko, W. Feng, J. Petráš, J. Kovalčíková 

W. Feng, J. Wang 
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 Minimovky našich   

 doktorandov 
 
Tina Gažovičová: Jazykové politiky vo 
vzdelávaní detí z minorít na Slovensku 

 
Dizertačná práca sa venuje téme 
jazykových politík vo 
vzdelávaní. Kladie si otázku, ako 
sa vzdelávacia politika 
Slovenskej republiky stavia 
k jazykovej diverzite obyvateľov 
krajiny. Povinná školská 
dochádzka má významný vplyv 
na všetky deti aj ich rodiny a je 
veľmi silným nástrojom, ktorým 
štát vplýva na svoje 

obyvateľstvo. Rodiny, ktoré doma hovoria štátnym 
jazykom si ani nemusia uvedomovať, akú významnú 
úlohu v procese vzdelávania zohráva jazyk. Naproti tomu 
rodiny, ktoré doma hovoria jedným jazykom, ale ich deti 
v školách musia komunikovať jazykom iným, rozdiel 
jednoznačne vnímajú. Neexistuje takmer žiaden štát na 
svete, ktorý by bol čisto monolingválny, t.j. všetci jeho 
obyvatelia by používali ten istý jazyk. Ani Slovensko nie 
je výnimkou a v porovnaní s inými krajinami Európy 
patrí medzi tie obzvlášť multilingválne. Približne každé 
piate dieťa na Slovensku sa už v útlom veku stretáva 
s problémom viacjazyčného prostredia. Práve tomuto 
fenoménu sa predkladaná dizertačná práca venuje. Je 
aktuálna aj preto, lebo etnická a jazyková diverzita na 
Slovensku narastá, čo je spôsobené najmä zvýšenou 
migráciou a vyššou pôrodnosťou niektorých menšín 
oproti slovenskej majorite.  

Filozoficky dizertačná práca vychádza z teórií sociálneho 
konštruktivizmu13 a berie do úvahy to, že každý jazyk má 
v určitej spoločnosti svoje hodnotové postavenie, ktoré 

                                                           
13

 Zrov. Berger, P.  -  Luckmann, T. 1966. Social construction of reality. 

Penguin Books.  

mu daná spoločnosť prisudzuje14. Toto hodnotenie sa 
presúva aj na jednotlivcov, ktorí daným jazykom hovoria, 
a to spoluvytvára nerovnosti v spoločnosti. Jazyk nie je 
iba súkromná záležitosť jednotlivcov a rozhodnutia 
o používaní a učení sa jazykov sú silne podmienené 
politickou realitou v rámci určitého času a priestoru. 
„Záležitosti súvisiace s jazykom sú samozrejme výsostne 
politické v tom zmysle, že sú to otázky týkajúce sa 
mocenských vzťahov.“15 Dizertačná práca ďalej čerpá 
z normatívnych teórií liberálneho multikulturalizmu16, 
podľa ktorého štát nikdy nie je kultúrne neutrálny, 
a preto automaticky uprednostňuje tých občanov, ktorí 
zdieľajú väčšinovú kultúru. To platí obzvlášť pre jazyk, 
keďže každá komunikácia je závislá na používaní 
určitého jazyka.  

Dizertačná práca sa venuje prieniku viacerých oblasti 
verejnej politiky: jazykových politík, vzdelávacích politík 
a politík budovania národa17. Hlavný dôraz je na prvú 
oblasť, pričom „jazykové politiky obsahujú vývoj verejnej 
politiky, ktorej cieľom je využiť autoritu štátu na 
ovplyvnenie rôznych aspektov statusu a používania jazyka 
ľuďmi v rámci jurisdikcie štátu.“18 

Metodológia 

Výskumný projekt si kladie za cieľ študovať jazykové 
politiky vo vzdelávaní (JPvV) na základných školách na 
Slovensku. Za týmto účelom využíva metódy 
kvalitatívneho výskumu a v prípravnej fáze si kladie iba 
výskumné otázky, nie hypotézy. Výskum využíva metódy 
zberu dát typické pre kvalitatívny výskum, 

                                                           
14

 Zrov. Bourdieu, P. 1991. Language & Symbolic power. Cambridge: 
Cambridge Polity Press.  
15

 Grin, F. 2003. „Language policy.” Pp 19 – 52 In Grin, F. (ed.) 2003. 
Language policy evaluation and the European Charter for Regional or 
Minority Languages. Basingstoke : Palgrave Macmillan. P. 29, preklad 
autorky. 
16

 Zrov. napr. Kymlicka, W. 2007. Multucultural Odysseys. Navigating the 
New International Politics of Diversity. Oxford: University Press.  
17

 Zrov. napr. Hermet, G. 2004. „States and National Cultures: In the 
Beginning…” Pp. 69 – 86 in Dickhoff, A. (ed.) The Politics of belonging. 
Nationalism, Liberalism and Pluralism. Maryland: Lexington books. 
18

  Schmidt, R. 2006. „Political Theory and Language Policy“ Pp. 95- 110 In 
Ricento, T. (ed.) 2006. An introduction to Language Policy. Theory and 
Method. Blackwell Publishing. P. 97, preklad autorky.  
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predovšetkým analýzu dokumentov (strategických 
dokumentov, legislatívy, a ďalších) a polo- štruktúrované 
rozhovory. Respondentmi výskumu sú najmä decízori 
(predovšetkým z vzdelávacej politiky: Ministerstvo 
školstva,  Štátny pedagogický ústav, a ďalší), 
predstavitelia vybraných menšín (ich združení alebo 
politických strán), riaditelia a učitelia vybraných škôl. 

Projekt má dve hlavné výskumné otázky a ďalšie 
podotázky. Prvá výskumná otázka sa týka podoby a 
implementácie JPvV a znie: „Sú v procese 
implementácie naplnené ciele jazykových politík 
vo vzdelávaní?“ Ďalšie podotázky čiastočne 
kopírujú koncept cyklu verejnej politiky a týkajú sa 
(a) definovania JPvV; (b) nástrojov, ktoré sú 
využívané pre ich realizáciu a (c) ich implementácie 
v praxi. Na Slovensku sa zatiaľ žiaden výskum 
s týmto zameraním nerealizoval. Táto výskumná 
otázka vychádza z top-down prístupu vo výskume 
verejných politík. Druhá otázka sa zameriava na 
vplyv rôznych štrukturálnych charakteristík menšín 
na JPvV a znie: „Ako vybrané štrukturálne 
charakteristiky menšín ovplyvňujú podobu 
jazykových politík vo vzdelávaní?“ Bližšie túto 
otázka upresňuje nasledujúce odsek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predkladaný dizertačný výskum je komparatívny 
výskum. Komparácia v sociálnych vedách sa využíva 
najmä pre výskum rôznorodosti, pričom sa 
sústreďuje na spoločné znaky a odlišnosti19. Do 
vzorky boli vybrané tri rôzne menšiny žijúce na 
území Slovenska: maďarská, rómska 
a vietnamská menšina. Jazyk každej z týchto 
menšín je lingvisticky vzdialený od slovenského 
jazyka, čo zosilňuje možnú jazykovú bariéru. Toto 
kritérium vylúčilo skúmanie iných slovanských 
menšín, napr. českú, ukrajinskú či rusínsku. Zároveň 
sú do porovnania vybrané menšiny s mnohými 
štrukturálne rozdielnymi  charakteristikami. Prvé 
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 Ragin, C. 1994. “Using Comparative Methods to Study Diversity,” Pp. 
105-130. In: Constructing  Social Research. London: Pine Forge Press.  

dve majú status národnostných menšín a tvoria 
veľkú časť občanov SR (5-10%). Vietnamská 
menšina je prisťahovalecká a tvorí podstatne 
menšiu skupinu. Zároveň maďarská aj vietnamská 
menšina majú materský štát, čo Rómovia nemajú. 
Taktiež sa líšia v miere socio – ekonomickej 
integrácie, sily ich politickej reprezentácie ako aj v 
miere stigmatizácie a sociálneho dištancu 
v spoločnosti. Cieľom komparatívnej analýzy je 
skúmať, ako tieto štrukturálne charakteristiky 
vplývajú na podobu JPvV a ich implementáciu. 
Zjednodušene je možné formulovať otázku, čo 
menšinám pomáha a čo bráni pri presadzovaní 
svojich požiadaviek na využívanie ich menšinového 
jazyka vo vzdelávaní. Výstupom dizertačnej práce by 
tak malo byť nie iba dôkladné zmapovanie podoby 
JPvV, ale tiež analytické závery, ktoré môžu byť 
ďalej overované v ďalších reprezentatívnych 
výskumoch.  
 

Tina Gažovičová 
 

Tomáš Jacko: Výkonnostný manažment 
v miestnej samospráve na Slovensku 
a v Anglicku s dôrazom na hodnotenie 
výkonu zamestnancov a odmeňovanie na 
základe výkonu 
 

Nielen miestna samospráva na 
Slovensku, ale celý verejný 
sektor na Slovensku a vo svete v 
súčasnosti čelí nedostatkom 
finančných prostriedkov. S tým 
súvisí aj nedostatok 
kvalifikovaných a motivovaných 
zamestnancov, pre ktorých 
práca pre miestu samosprávu 
často nepredstavuje priestor na 

sebarealizáciu. Miestna samospráva v úlohe 
poskytovateľa vymedzeného okruhu verejných 
služieb má povinnosť aj zodpovednosť zabezpečiť 
verejné služby tak, aby ich výkon bol efektívny, 
v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej potrebám jej 
občanov.  

Miestna samospráva pri zabezpečovaní verejných 
služieb je pod tlakom viacerých faktorov. Jedným 
z nich je rastúci počet úloh, ktoré musí plniť 
a druhým je rastúci tlak na rozpočet v dôsledku 
snahy o znižovanie daňového zaťaženia občana, 
trendu znižovania verejných výdavkov, ale aj 
aktuálnej finančnej krízy, ktorá má bezprecedentný 
dopad na rozpočty samospráv. Výsledkom je, že 
samosprávy sa snažia hľadať možnosti šetrenia. 
Jedným z riešení by však mohlo byť aj zvyšovanie 

Foto: sme.sk 
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výkonnosti zamestnancov, a tým aj celkového 
výkonu samospráv s čím je prirodzene spojené aj 
šetrenie zdrojov. 

Predmet skúmania 

Projekt má za cieľ zmapovať a analyzovať stav 
výkonnostného manažmentu (performance 
managent) v slovenských miestnych samosprávach 
a porovnať tento stav so situáciou v Anglicku. 
Anglicko je vnímané ako kolíska moderných prvkov 
manažerizmu a výkonnostného manažmentu vo 
verejnom sektore. Bude preto vhodným výberom 
pre komparáciu so Slovenskom. Porovnanie 
samospráv Slovenska a Anglicka z pohľadu 
hodnotenia merania výkonnosti zamestnancov a tiež 
porovnanie systému odmeňovanie týchto 
zamestnancov, nebolo zatiaľ podrobené vedeckému 
skúmaniu. Výskum preto prinesie originálne 
poznatky v oblasti spoločenských vied a tiež pre 
účely praktického využitia. 

Vďaka kvantitatívnemu a kvalitatívnemu výskumu 
a doplneniu prípadových štúdií bude možné priniesť 
bližšie poznatky o problematike, identifikovať 
príklady „best-practice“ a dôkladnejšie vysvetliť 
potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz.  

V rámci vedeckých cieľov projektu budeme 
overovať nasledovné hypotézy: 

 Anglické samosprávy využívajú vo väčšej miere 
nástroje merania výkonnosti zamestnancov 
a odmeňovanie na základe výkonu v porovnaní 
so slovenskými samosprávami. 

 Vybrané nástroje výkonnostného manažmentu 
na Slovensku sú inšpirované viac weberiánskym 
modelom ako modelom New Public 
Managementu. 

 Medzi spôsobmi odmeňovania zamestnancov 
samospráv na Slovensku prevláda odmeňovanie 
na základe seniority/pozície. 

 Odmeňovanie na základe výkonu v slovenských 
samospráv je prítomné vo väčšine samospráv, 
ale nie je súčasťou a nevychádza zo spísaných 
pravidiel alebo kódexov. 

Rozbor aktuálneho stavu riešenia 

Téme výkonnostného manažmentu v samospráve na 
Slovensku sa venovalo viacero autorov (napr. J. 
Nemec; E. Balážová; D. Klimovský). Avšak  tí sa 
predovšetkým orientovali na skúmanie 
strategického manažmentu, zavádzanie prvkov 
manažerizmu, new public managementu, a 
benchmarkingu. V rámci výkonnostného 
manažmentu v slovenských samosprávach boli, ale 
zatiaľ iba veľmi limitovane skúmané nástroje na 
meranie celkového výkonu samospráv. Sú to 
napríklad tzv. balanced scorecard (BSC), common 
assessment framework (CAF), total quality 
management (TQM). Jednou zo súčastí týchto 
nástrojov je aj hodnotenie zamestnancov, na ktoré 
sa chce autor vo výskume sústrediť. Výskum 
zameraný na individuálny výkon zamestnancov 
samospráv však zatiaľ nebol v slovenských 
podmienkach dostatočne realizovaný. 

Situácia v Anglicku a vo svete je veľmi odlišná. 
Systémy merania výkonnosti zamestnancov nielen 
v súkromnej sfére ale aj verejnej sú už dlho zaužívané, 
a preto aj výskumy na túto tému sú pomerne rozsiahle, 
vrátane špecifického pohľadu na samosprávy (napr. 
autori Buford a Lindner, D. Hernandez, C. Pollitt, A. 
Brown, S. Kuhlmann, atď.). Porovnanie samospráv 
Slovenska a Anglicka z pohľadu hodnotenia merania 
výkonnosti zamestnancov a tiež porovnanie systému 
odmeňovanie týchto zamestnancov nebolo zatiaľ 
podrobené vedeckému skúmaniu. Výskum preto 
prinesie originálne poznatky v oblasti spoločenských 
vied a tiež pre účely praktického využitia. 

Tomáš Jacko 
 

Foto: sme.sk 

Foto: sme.sk 
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 Čo (sa) učíme 
 Úvod do verejnej správy 

Voliteľný predmet úvod do verejnej správy zažil 
v zimnom semestri 2011 svoju premiéru. Jeho 
cieľom bolo študentom tretieho ročníka 
aplikovanej ekonómie nielen priblížiť základné 
témy verejnej správy a verejnej politiky, ale tiež 
nabádať študentov k diskusii, kritickému 
mysleniu a záujmu o aktuálne dianie na Slovensku 
a vo svete v oblasti politiky a vecí verejných. 
Obsahovú náplň predmetu nám v nasledujúcich 
riadkoch priblíži náš doktorand a vyučujúci 
predmetu, Tomáš Jacko. 

Predmet som viedol spolu s Mgr. Alexandrou 
Polákovou-Suchalovou, PhD. Snažili sme sa počas 
troch mesiacov študentom aplikovanej ekonómie 
priblížiť témy, s ktorými sa stretávajú predovšetkým 
študenti magisterského štúdia verejnej politiky. 
Vybrali sme si preto 10 tém, ktoré tvoria základ štúdia 
verejnej politiky, a na ktoré predmety nášho 
magisterského štúdia priamo nadväzujú. Tieto témy 
a ich obsah by som rád predstavil: 

1. Základné pojmy vo verejnej správe 
V rámci prvej hodiny sme si vysvetlili čo je verejná 

správa a verejná politika, čo je byrokracia, aký je 
rozdiel medzi štátnou správou a štátnym sektorom, 
aký je rozdiel medzi verejnou správou, štátnou 
správou a samosprávou, ďalej miestnou a regionálnou 
samosprávou. Taktiež sme si priblížili históriu verejnej 
správy a jej vývoj vo svete a na Slovensku. Nezabudli 
sme na kľúčové pojmy politics, policy a polity. 
 

2. Základné legislatívne dokumenty verejnej 
správy  na Slovensku a ich tvorba. Cyklus 
tvorby verejnej politiky. 

Medzi základné dokumenty verejnej správy SR patrí 
predovšetkým Ústava SR, ktorú sme si priblížili 
spoločne s ďalšími základnými zákonmi ako napríklad 
zákon o štátnej správe a samospráve, zákon 
o obecnom zriadení, zákon o verejnom obstarávaní, a 
pod. Vysvetlili sme si ako sa tvorí legislatíva, čo je to 
pripomienkové konanie a najmä čo je cyklus tvorby 
verejnej politiky. Predstavili sme si jeho súčasti, ktoré 
sme si ilustrovali na konkrétnych príkladoch. 
 

3. Verejná správa podľa Maxa Webera 
Na tretej prednáške sme si predstavili Weberov 
byrokratický model, jeho výhody a nevýhody, 
využitie a kritiku. Vrátili sme sa k pojmu byrokracia 
a priblížili si jej vnímanie Maxom Weberom. Zároveň 
sme si vysvetlili jej historický vývoj, štruktúru 
a využitie. 

Foto: Z. Hanout 
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4. Od Webera k (New Public) Governance 
Od Maxa Webera a jeho klasického modelu sme prešli 
na New Public Management (NPM) a governance. 
Predstavili sme si ich výhody a nevýhody, ako aj ich 
využitie v praxi.  
 

5. E-government a digital governance 
Začali sme vysvetlením týchto pojmov a prešli k ich 
výhodám, ale aj nevýhodám. Uviedli sme si niekoľko 
príkladov vrátane elektronického verejného 
obstarávania a elektronických aukcií. Tu sme sa 
napríklad sústredili na výhody a riziká elektronických 
aukcií, keďže je to momentálne veľmi aktuálna téma.  
Aby sme poukázali na príklady zneužitia 
elektronických aukcií, využili sme prípadovú štúdiu 
o platinových sitkách. 
 

6. Ľudské zdroje vo verejnom sektore 
Na tejto prednáške sme vysvetlili čím všetkým sa 
vlastne oblasť ľudských zdrojov vo verejnom sektore 
zaoberá. Priblížili sme si spôsoby merania výkonu vo 
verejnej správe, a tiež problematiku odmeňovania na 
základe výkonu. Diskutovali sme o problémoch 
a výzvach, ku ktorým dochádza pri ľudských zdrojoch 
vo verejnom sektore. Špeciálne sme sa venovali už 
neexistujúcemu Úradu pre štátnu službu - jeho vzniku, 
účelu a dôvodom zániku. 
 

7. Korupcia vo verejnej správe 
Veľmi obľúbenou témou študentov je korupcia. 
Dôležité bolo na úvod vysvetliť rôzne definície a typy 
korupcie. Diskutovali sme o možnostiach jej merania a 
boja proti nej. Priblížili sme si aj konkrétne 
protikorupčné stratégie na Slovensku a rôzne vplyvy 
korupcie na verejnú správu a verejný sektor.  
 

8. Politika verzus administratíva 
Politicko-administratívne vzťahy, ich fungovanie 
a praktické dôsledky boli predmetom ďalšej 
prednášky. Vysvetlili sme si teóriu principal agent a  
aký je rozdiel medzi politikmi, resp. politickými 
nominantmi a úradníkmi. Priblížili sme si fungovanie 
politických strán a byrokracie nielen cez známych 
autorov, ale aj konkrétne prípadové štúdie.  
 

9. Verejný  a súkromný sektor 
Na úvod bolo dôležité vysvetliť rozdiel medzi 
verejným, súkromným a tretím sektorom. Vysvetlili 
sme pojem kontrahovanie služieb a verejno-súkromné 
partnerstvá (PPP). Tie sme analyzovali a na 
konkrétnych príkladoch sme si ukázali ich možné 
výhody a nevýhody. 

10. Tretí sektor a neziskové organizácie 
Ako prednášajúci sme chceli využiť naše skúsenosti 
z pôsobenia v treťom sektore. Vysvetlili sme termíny 
tretí sektor, občianska spoločnosť, mimovládne a 
neziskové organizácie. Diskutovali sme o úlohe 

a vplyve tretieho sektora vo verejnej správe a verejnej 
politike. Polemizovali sme nad pozitívami a kritikou 
mimovládnych organizácií a predstavili sme možnosti 

participácie verejnosti v procese tvorby verejnej 
politiky. 

Súčasťou kurzu bola špeciálna prednáška o fungovaní 
samosprávy amerického mesta Chandler v Arizone.  
Ako autor tejto prípadovej štúdie som vysvetlil, ako 
preberané témy súvisia s praxou a ako by mohli 
vyzerať tzv. „best practices“. 
 
Zaujímavý bol spôsob hodnotenia predmetu. Okrem 
hodnotenia aktivity na prednáškach, sme pri 
záverečných skúškach hodnotili nielen teoretické 
znalosti a zvládnutie učiva, ale taktiež ich aplikáciu na 
konkrétnych príkladoch z praxe.  Študentom sme 
venovali dostatok priestoru pre diskusiu 
a podporovali ich kritické myslenie. Každú prednášku 
sme začínali úvodnou diskusiou, ktorá vždy odrážala 
aktuálne dianie na Slovensku a vo svete. Pre tento účel 
sme vždy vybrali zaujímavý obrázok  alebo karikatúru. 

 Názory študentov na predmet 

„Predmet bol vcelku zaujímavý – niektoré témy viac, 
iné menej. Bavili ma zábavné karikatúry a úvod, keď 
sme riešili dianie v SR a vo svete. Zaujala ma aj 
prednáška o verejnej správe v USA.“ Jakub Kozák 

„Na predmete sme rozoberali vždy aktuálne témy.“ 
Miroslava Hajíčková 

 „Veľmi sa mi páčilo, že sme vždy na začiatku hodiny 
rozoberali aktuálne dianie, ku ktorému sme sa mohli 
vyjadrovať a následne diskutovať. Študenti mali 
vždy dostatok priestoru na vyjadrenie vlastného 
názoru.“ Michaela Kováčiková 

 
Tomáš Jacko

Foto: Z. Hanout 

Foto: Z. Hanout 
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 E-learning: Študenti i učitelia si    

 najviac cenia možnosť zdieľať  

 materiály  
 

ÚVPE FSEV UK spolu s Fakultou chemickej a 

potravinárskej technológie STU v Bratislave od roku 

2010 realizujú projekt, ktorého cieľom je vyvinúť e-

learningový portál šitý na mieru  študentom 

a záujemcom o vzdelávanie v odbore verejné politika 

a ekonómia.  V snahe zistiť postoje cieľových skupín k 

využívaniu e-learningu a priniesť odporúčania pre 

vývoj budúcich e-learningových softvérov sa 

v mesiacoch máj - august 2010 realizoval dotazníkový 

prieskum, ktorého výsledky  prinášame v tomto 

článku.20 Zameriame sa najmä na dve cieľové skupiny 

– študentov a učiteľov využívajúcich e-learning.  

 

Východiská a metodika výskumu 

Cieľovými skupinami výskumu v rámci slovenského 

prostredia boli: 

 Študenti pracujúci s existujúcim e-learningovým 

portálom  

 Učitelia využívajúci e-learning na vysokých školách 

 Zamestnanci pôsobiaci vo verejnej správe 

a samospráve 

 Vedúci pracovníci oddelení ľudských zdrojov 

 Administratívni pracovníci e-learningových 

portálov 

Prieskum sa uskutočnil za pomoci elektronického 

dotazníka. Ten bol respondentom zaslaný buď priamo 

výskumníkmi, alebo nadriadenými pracovníkmi. Prvá 

časť dotazníka sa venovala zberu štatistických dát 

zameraných na identifikáciu respondentov. Druhá 

časť  sa zameriavala na súbor viacerých otvorených 

otázok, prostredníctvom ktorých mali respondenti 

možnosť vyjadriť svoje názory a odporúčania, 

týkajúce sa ich skúseností s jednotlivými druhmi 

vzdelávania, pozitívnymi alebo negatívnymi 

aspektmi vzdelávacích služieb a ich vlastných 

predstáv o vhodnom e-learningovom prostredí. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 - Výskum, ako aj vypracovanie výskumnej štúdie boli financované 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovali sa v rámci projektu 
„Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, 
podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu“ s kódom projektu 
ITMS 26240220018 v rámci aktivity „1.1 Výskum potrieb v oblasti 
softvérových riešení pre vzdelávanie verejnej správy“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum potrieb študentov a ich správanie v rámci e-

learningu 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 121 študentov 

denného aj externého štúdia prvého a druhého ročníka 

magisterského stupňa študijného odboru verejná politika 

na ÚVPE. Medzi respondentmi bola mierna prevaha 

externých študentov (56%). Hlavnou úlohou dotazníka 

bolo zmapovať skúsenosti študentov s pôvodným e-

learningovým portálom, ktorý spravoval ÚVPE. Zároveň 

sme sa pomocou neho snažili identifikovať potreby 

študentov s cieľom zlepšiť  užívateľské rozhranie portálu. 

Najväčšie výhody e-learningu pre študentov zobrazuje 

graf č. 1.  

Graf č.1: Miera použitia e-learningových nástrojov 

študentmi 

Zdroj: Autori štúdie, 2010 
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Za najväčšie nevýhody e-learningu považujú študenti 

neosobný prístup k nim samotným, slabú technickú 

podporu systému (jeho chybovosť), prílišnú 

komplikovanosť systému, nedostatočnú gramotnosť 

pedagógov a zle zadané úlohy zo strany pedagógov. 

V súvislosti s dizajnom portálu a jeho funkcionalitami by 

študenti uvítali zavedenie sekcie noviniek na titulnej 

stránke portálu, ktorá by obsahovala aktuálne pridané 

učebné texty či hodnotenia. Systém by mal tiež začať 

rozlišovať úlohy určené pre externistov a denných 

študentov. Štruktúra portálu by mala umožňovať 

pedagógom prehľadným spôsobom informovať 

o termínoch skúšok, odovzdania zadaní a ďalších 

dôležitých termínoch. Na úvodnej stránke by mali byť 

dostupné prehľadné manuály k práci s e-learningom, aby 

boli študenti schopní naplno využívať jeho potenciál.  

Výskum potrieb pedagógov a ich správanie v rámci e-

learningu 

 

Dotazníkový prieskum zameraný na pedagógov bol 

realizovaný medzi respondentmi, ktorí intenzívne 

využívajú e-learning v rámci vzdelávania na slovenskej 

vysokej škole. Celkovo sa dotazníkového prieskumu 

zúčastnilo 12 respondentov. Nízku účasť pripisujeme 

slabému využívaniu e-learningového vzdelávania na 

Slovensku a nezáujmu o využívanie tohto druhu 

vzdelávania zo strany pedagógov. Respondenti pôsobia 

ako pedagogickí pracovníci na  FSEV UK, na STU 

v Bratislave, na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja 

Bela, či na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Ani jeden 

z opýtaných nesúhlasil s názorom, že e-learning je 

schopný, alebo bude niekedy v budúcnosti schopný 

nahradiť prezenčné štúdium. Mnohí z nich však 

prisudzujú e-learningu schopnosť rozvíjať analytické 

myslenie, schopnosť zapamätať si a pochopiť informácie.   

 

Graf 2: Miera použitia e-learningových nástrojov 

respondentmi zo skupiny učiteľov   

Zdroj: Autori štúdie, 2010 

V rámci e-learningu majú jeho užívatelia k dispozícii 

množstvo nástrojov, podľa výsledkov prieskumu však 

najviac respondentov (98%)  využíva e-learning na 

zdieľanie učebných materiálov so študentmi. Ako iné 

nástroje uviedli respondenti odovzdávanie seminárnych 

prác, zadaní či úloh. Ďalej uviedli Online Help Desk, 

slovníky, rss, účasť na hodinách a tvorbu databáz otázok 

či slovníkových pojmov.  

 

Dotazníkový prieskum tiež obsahoval niekoľko otázok 

týkajúcich sa návrhov na zlepšenie a zjednodušenie práce 

s e-learningom. Ako najčastejšie uvádzanú ťažkosť pri 

zavádzaní e-learningu respondenti (61%) považujú 

chýbajúce znalosti o využití jednotlivých e-learningových 

nástrojov. 50% respondentov uviedlo ako ťažkosť 

nezáujem kolegov o e-learning a 37% respondentov 

spomenulo chýbajúcu technickú podporu pre zavedenie e-

learningu. V rámci možnosti iné uviedli respondenti 

chýbajúce školenie učiteľov a študentov vo využívaní e-

learningového portálu či nezáujem manažmentu školy 

o túto metódu vzdelávania.  

 

Na základe týchto odpovedí je možné vysloviť hypotézu, 

že za účelom zlepšenia a zjednodušenia práce s e-

learningom by mal mať e-learningový portál vlastnú 

technickú podporu, ktorá učiteľov nezaťaží, mal by mať 

dostupný prehľadný užívateľský manuál a prepracovanú 

marketingovú stratégiu, ktorá presvedčí cieľovú skupinu 

o výhodách e-learningového vzdelávania. 

 

Odporúčania 

 

Kľúčom k zvýšeniu využívania e-learningu  je orientácia 

na “user-friendly” prístup pri programovaní nových 

riešení. Dôraz by sa tak mal klásť na aspekt technickej 

podpory užívateľov, vytváranie prehľadných 

užívateľských manuálov, prehľadnú štruktúru 

užívateľských portálov a tiež atraktívnu vizualizáciu. 

Zároveň musí byť vytvorený efektívny komunikačný 

kanál prepájajúci požiadavky užívateľov a 

administrátorov portálu. Vďaka tomuto kanálu bude 

možné rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky 

užívateľov. To napomôže k ďalšiemu rozvoju e-learningu 

v budúcnosti. 

 

Toto, aj ďalšie odporúčania boli zohľadnené pri vývoji e-

learningového softvérového prototypu, ktorý vznikol 

v rámci projektu. Veríme, že bude prínosom nielen pre 

všetkých pedagógov a študentov ÚVPE, ale že sa 

postupne stane pozitívnym vzorom aj pre všetky ďalšie 

fakulty či vysoké školy. 

Zita Bajuszová 

 

(Autorka je konzultantkou firmy, ktorá bola kontrahovaná 

pre technické zabezpečenie projektu, a ktorá vykonala 

dotazníkový prieskum.) 
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 Recenzia  
 

Alain Dieckhoff: Politiky 
súnaležitosti: nacionalizmus, 
liberalizmus a pluralizmus.21  

 
Politiky budovania národa a nové smerovanie 
nacionalizmu v 21. storočí 
 
Keď sa povie dane či zdravotníctvo, každý si uvedomuje, 

že nastavené systémy sú výsledkom 

politických dohôd a ich podobu ovplyvnili 

konkrétni ľudia s rozhodujúcou 

právomocou. Pri konceptoch národ a 

národná identita si túto súvislosť väčšinou 

neuvedomujeme. Pritom v posledných 

desaťročiach vznikla v rámci sociálnych 

vied bohatá oblasť výskumu a odborných 

textov, ktorá poukazuje na úlohu verejných 

politík pri vzniku národov. V angličtine sa 

preto zaužil výraz „nation-building 

policies“, ktorý možno preložiť ako politiky 

budovania národa. Národná identita 

a nacionalizmus sú pojmy, ktoré nezanikli 

v 20. storočí, ale v súčasnom 

globalizovanom a transnacionálnom svete 

opäť naberajú na dôležitosti. Je 

nacionalizmus dobrý alebo zlý? V akom je 

vzťahu s hodnotami liberálnej demokracie 

a pluralizmu? Môžu sa dopĺňať, alebo sa 

vylučujú? Môžeme existovať bez neho?                                                                                   

Tieto a mnohé ďalšie podobné otázky dnešná doba aj 

recenzovaná kniha otvárajú. Zborník, podobne ako ani 

život, v tomto ohľade nedávajú jasné odpovede. Kniha ale 

ponúka veľa podnetov aj možných návrhov ako sa s nimi 

vysporiadať. Autori zborníku sa snažia z rôznych 

perspektív ponúkať názory a alternatívy toho, ako je 

možné spojiť nacionalizmus s hodnotami liberálnej 

demokracie, pluralizmu a ľudských práv. Kto čaká, že 

kniha vyvráti koncept nacionalizmu z koreňov a zavrhne 

ho, ten bude sklamaný. Hneď v úvode editor Dieckhoff 

píše, že nacionalizmus neslobodno odsúdiť ako celok, ale 

                                                           
21

 Dieckhoff, Alain. 2004. The Politics of Belonging: Nationalism, 

Liberalism, and Pluralism. Lanham: Lexington Books. Recenzia pôvodne 

vznikla v rámci projektu „Možnosti multikulturalizmu v procese 

integrácie tzv. nových menšín (migrantov) do slovenskej spoločnosti“, 

ktorý realizovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Za účelom 

publikácie v Public Policy News bola recenzia autorkou upravená.  

naopak pozrieť sa na neho v jeho komplexnosti a vedieť 

rozlíšiť jeho jednotlivé prejavy. Tento cieľ jednotlivé 

príspevky zborníku napĺňajú.  

Kniha vyšla v roku 2004, ale pozostáva predovšetkým 

z príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa 

konala v Paríži v februári 2001. Kniha na Slovensku 

dodnes nevyšla. Zborník celkovo zahŕňa dvanásť textov, 

ktoré editor Alain Dieckhoff rozdelil do štyroch častí: 

„Filozofické základy”, „Politická jednota a národná 

identita“, „Uznanie diverzity“ a „Modely diverzity“22. Táto 

recenzia zhŕňa príspevky druhej časti, ktorá sa venuje 

vzniku a udržiavaniu národného vedomia ako výsledku 

cielených opatrení politických elít.  

Prvá z troch kapitol na túto 

tému je z rúk Guy Hermeta, 

ktorý ponúka zaujímavý 

náhľad do histórie na vznik 

demokracie, ale aj národného 

cítenia „nových občanov“. Vo 

svojom príspevku uvádza 

podobné zistenia, ktoré 

podrobne opísal Benedict 

Andersen vo svojej známej 

knihe Imaginárne komunity23. 

Hermet sa v príspevku 

s názvom „Štáty a národné 

kultúry: Na začiatku....“24 

venuje vzniku nacionalizmu. 

V 19. storočí popri 

vznikajúcich demokraciách 

vládnuce elity museli svojim 

občanom vštiepiť národné 

cítenie za účelom úspechu nového občianskeho projektu. 

“Vlády sa museli angažovať v novom radikálnom procese 

prevýchovy so zámerom vyčistiť ľuďom hlavy a vštiepiť 

do nich nový štandard – nový exkluzívny pocit 

súnaležitosti, ktorý mal byť potrebný pre budúcich 

občanov neskúsených a vznikajúcich demokracií.“ (str. 

71). Keďže cieľom mali byť nové občianske práva 

a koncept rovnosti občanov, bolo nutné ľudí naučiť, že 

niečo ich spája. Preto Hermet upozorňuje, že koncepty 

občianstvo a nacionalizmus zostali neoddeliteľné až do 

konca druhej svetovej vojny.   

                                                           
22

 „Philosophical basis”, “Political unity and national identity”, 
“Acknowledging diversity” a “Models of diversity”. 
23

 Anderson, B. 1983. Imagined communities: reflections on the origin 

and spread of nationalism. London: Verso. 

24
 “States and national cultures: In the beginning....” 
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Hermet tiež explicitne búra mýtus o „prirodzenosti“ 

národov a národného cítenia. To pre ľudí naopak bolo 

niečo cudzie, pretože „títo ľudia zažili len o málo viac ako 

vzťahy tvárou v tvár; bežný človek nevedel prekročiť 

medze tejto priamej skúsenosti a vidieť sám seba ako 

člena komunity zahrňujúcej obrovskú krajinu.“ (str. 73) 

Základnými nástrojmi tohto „drastického socializačného 

procesu“ (str. 74) bolo zavedenie povinnej školskej 

dochádzky a dlhodobé povinné vojenské služby.  

Na Hermeta priamo nadväzuje kanadský profesor 
Wayne Norman so svojim príspevkom „Od budovania 
národa k národnému inžinierstvu: o etike formovania 
identít“25. Pojem „národné inžinierstvo“ vymyslel, aby 
zdôraznil aspekt sociálneho inžinierstva pri budovaní 
národa. Avšak kým sa Hermet zameriava na históriu, 
Norman sa venuje identite národa v súčasnosti a tomu, 
ako ju vláda ovplyvňuje. V tomto článku autor uvádza 
niekoľko procesov budovania národov, medzi inými 
„opätovné uprednostňovanie národnej identity“ 
(reprioritize the national identity), „vytvorenie 
sentimentov k národnej identite“ (sentimentalizing the 
national identity), „prehodnotenie národnej identity“ 
(remoralising the national identity).  
 
Norman oponuje často uvádzanému deleniu medzi 

etnickým a občianskym nacionalizmom. Podľa neho je 

nutné ich vnímať ako spektrum, pričom sa rozlišuje 

stupeň etnického komponentu v národnostnej identite 

jednotlivca. Na základe tejto definície sa Norman snaží 

apelovať na to, aby sa ani liberálni demokrati nebáli 

využívať proces budovania národa pri presadzovaní 

hodnôt, ktoré zastávajú. Najlepší spôsob ako zabraňovať 

diskriminácii a nacionalistickému šovinizmu je podľa 

neho prostredníctvom zmeny národnej identity. Do 

týchto stratégií môže patriť zníženie etnického 

komponentu identity, či zmeny pocitov a hodnôt, ktoré sa 

s danou národnou identitou spájajú. Podľa Normana ani 

nie je možné, aby sa politik vyhol procesom vplývajúcim 

na národnostnú identitu. Podieľať sa na nich vedome 

a cielene však umožňuje riadiť tieto procesy v súlade 

s presadzovanými hodnotami.  

Posledný príspevok k téme budovania národa je od 

autora tiež pôsobiaceho v Kanade, Daniel Weinstocka. 

Príspevok sa venuje občianskej výchove v multikultúrnej 

spoločnosti a tomu, nakoľko a ako sa má štát snažiť, aby 

školská výchova viedla k akceptácii liberálnych 

demokratických princípov. Škola je kľúčová inštitúcia pri 

socializácii spoločnosti. Preto je pre každý štát dôležitá 

otázka, čo majú školy deti učiť. Weinstock vychádza 

z predpokladu, že jedným z cieľov škôl je zabezpečiť 

                                                           
25

 From nation-building to national engineering: on the ethics of shaping 
identities. 

súdržnosť a lojálnosť občanov. Vo svojich ďalších 

argumentoch ale nepriamo oponuje predstavám 

Normana. Weinstock nesúhlasí s častým názorom, že 

škola má učiť, resp. posiľňovať príslušnosť k štátnej 

identite. Podľa neho nie spoločná identita a hodnoty sú 

tým, čo občanov drží pokope, ale túto úlohu má plniť 

spoločenská dôvera. „Môžu inštitúcie liberálnej 

demokracie pokračovať vo fungovaní tak, ako by mali, 

s ohľadom na rozpätie rôznych identít a oddanosti, ktoré 

multikultúrna spoločnosť schvaľuje, a dokonca 

podporuje?“, pýta sa hneď v úvode. (str. 107) Podľa neho 

sme sa ocitli v druhej fáze multikulturalizmu. Kým prvá 

fáza sa venovala ochrane individuálnych práv, druhá je 

orientovaná na stabilitu multikultúrneho prístupu.   

Weinstock teoretikom liberálnej demokracie vyčíta 

nesprávne definovanie toho, čo deti učiť, to nazýva 

„explicitné“ osnovy, ale aj toho, ako ich to učiť, čo nazýva 

„skryté“ osnovy. Uvádza, že nemôžeme deti priamo učiť 

o hodnotách, ktoré im chceme predať, ale musíme im dať 

možnosť tieto hodnoty zažiť. Školy treba vnímať ako 

súčasť širšieho celku verejných inštitúcií, ktoré majú na 

deti vplyv. Pokiaľ sa hodnoty učené v škole nebudú 

zhodovať s ich žitými skúsenosťami, učenie bude pôsobiť 

kontraproduktívne. „Nadobudnutie cností si vyžaduje 

zvyk a internalizáciu zvykov, a spôsob nahliadania na 

svet nemôže byť zúžený na jednoduché poučky, ktoré 

môžu byť učené v školských explicitných osnovách.“ (str. 

121). Tento citát, ktorý sa v texte týka výchovy detí je 

možné ale aj otočiť a posunúť ďalej. Nemôžeme (deti) 

učiť cnosti bez toho, aby sme ich sami mali zažité 

a internalizované.  

Som presvedčená, že recenzovaná kniha má veľa čo dať 

aj odbornej diskusii na Slovensku. Aj Slovensko, kde 

približne pätina detí na školách má (resp. je im 

prisudzovaná) iná než slovenská národnosť a kde 

pribúda detí cudzincov, by si malo klásť otázky, akú 

podobu národnej identity chce svojim školským 

systémom presadzovať. V konečnom dôsledku miera 

sociálnej kohézie, teda súdržnosti obyvateľstva, bude 

mať vplyv aj na podobu v úvode spomínaného daňového 

systému či zdravotníctva. 

Tina Gažovičová  
 

Ak máte záujem v najbližšom čísle PPN 

publikovať Vašu recenziu na odbornú 

literatúru súvisiacu s verejnou politikou, 

pošlite nám ju na 

publicpolicynews@gmail.com . 

mailto:publicpolicynews@gmail.com
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 Zo študentských                                
 samospráv 
 

OZ FSES - Friends and 
Students of Engaged Society 
 
Predstavujeme Vám novú rubriku, v ktorej Vám 
budeme prinášať informácie z diania v tzv.  
študentských vysokoškolských samosprávach – 
v organizáciách združujúcich študentov, ktorí 
nechcú „len“ študovať, ale aj zapájať sa do 
mimoškolských aktivít. V tomto čísle sa pozrieme 
na zaujímavú iniciatívu, ktorá vznikla na našej 
fakulte - občianske združenie FSES - Friends and 
Students of Engaged Society. O OZ FSES sme sa 
rozprávali s jeho predsedom, Jankom Slimákom, 
študentom 2. ročníka bakalárskeho stupňa 
Európskych štúdií (na fotografii s autorkou 
článku). 

 
Nápad založiť na fakulte občianske združenie vznikol 
približne pred rokom a pol na prednáške ku kurzu 
Demokracia a občianska angažovanosť s PhDr. 
Andrejom Findorom, PhD. Mimochodom, na 
prednáškach k tomuto kurzu vznikol aj nápad 
usporiadať prvý FSEV Fest, separovať odpad či urobiť 
galériu, ktorú môžete vidieť na chodbe na prízemí, 
smerom na študijné oddelenie. Iniciatíva OZ FSES sa 
aktívne začala rozvíjať až v zimnom semestri tohto 
školského roku. 

 
Hlavným dôvodom vzniku OZ FSES je potreba 
zastrešovať aktivity, ktoré sa na škole konajú. Sem 
patrí už spomínaný FSEV Fest či Eurocine 
(premietanie európskych filmov spojených 
s diskusiou). Samotné OZ by malo byť zostavené 
z výborov, ktoré budú mať na starosti jednotlivé 
aktivity (napr. výbor pre FSEV Fest). Keďže ide 
o občianske združenie môže prijímať a prerozdeľovať 
2 % z daní.  
 
FSES predstavuje priestor, kde budú môcť študenti, ale 
aj učitelia vyjadrovať svoje názory. Jedným z hlavných 
cieľov je zastupovanie záujmov študentov našej 
fakulty, ďalšími sú napr. rozvíjanie kultúrnosti, 
vzdelanosti, kreatívnosti či informovanosti tak u 
študentov, ako aj u  vyučujúcich. Dôležitým cieľom je 
aj pomáhanie zahraničným študentom.  
 
Združenie je už oficiálne schválené Ministerstvom 
vnútra SR a už sa dopracovávajú len administratívne 
záležitosti. Od septembra budúceho školského roku sa 
pravdepodobne začne nábor členov. Stanovy aj 
vnútorný poriadok združenia budú onedlho 
zverejnené aj na facebookovej stránke 
https://www.facebook.com/groups/2297530804302
88/. Pod facebook skupinou FSES – Friends and 
Students of Engaged Society bude neskôr zverejnená aj 
prihláška a informácie, ako sa stať členom. Ak by ste 
mali nejaké otázky, stačí napísať na 
fseszdruzenie@gmail.com. 
 
Takže, priatelia, začnite nad tým aktívne premýšľať! 

 
Ľubica Šimková

https://www.facebook.com/groups/229753080430288/
https://www.facebook.com/groups/229753080430288/
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Študentská poradňa 

Ako vložiť záverečnú prácu 
do AIS2? Jednoducho a bez stresu!  
V súčasnosti je systém AiS2 neodmysliteľnou súčasťou štúdia na 
vysokých školách. Každý študent využíva AiS2 najmä počas 
skúškového obdobia a pred ukončením štúdia, najmä pri vkladaní 
bakalárskych alebo diplomových prác. Tento článok sa venuje 
práve postupu vkladania záverečnej práce do AiS2, a to od bodu 
v ktorom je štandardný manuál veľmi stručný, priam 
nepoužiteľný. Pri písaní tohto článku vychádzam z vlastných 
skúseností, ktoré som získal pri vkladaní záverečnej práce do 
systému a ocenil by som práve informácie, ktoré mi v danej chvíli 
nikto nevedel, alebo nebol ochotný poskytnúť. Preto verím, že 
tento článok odpovie na otázky, ktoré si kladú práve tí, ktorí sa 
pokúšajú do systému záverečnú prácu vložiť.                  

Pred vložením práce do AiS2  

Súčasťou práce v digitálnej podobe je ZADANIE PRÁCE, ktoré je 
potrebné naskenovať a vložiť za titulný list – t.j. pred čestné 
vyhlásenie. Zadanie v digitálnej verzii práce školiteľ NEPODPISUJE, 
pretože práce sú verejne dostupné. Cieľom nezverejnenia podpisu 
školiteľa je zabrániť pokusom o jeho falšovanie. Zadanie práce sa musí 
presne zhodovať z názvom práce, ktorý je uvedený na titulnej strane 
práce. Ak ste v zadaní práce vykonali zmeny napr. bližším 
špecifikovaním zvolenej témy, je potrebné zadanie upraviť. Prístup na 
úpravu zadania AiS2 študentom neumožňuje, a preto musíte osloviť 
školiteľa, respektíve študijné oddelenie daného ústavu (nie fakulty).      

Prácu musíte vložiť do systému vo formáte PDF tak, aby bol formát 
PDF rozložiteľný na obyčajný text. To znamená, že PDF nesie byť 
v podobe ucelených článkov, ktoré sa nedajú rozložiť ako napr. 
fotografia vo formáte JPG. Ak máte hotovú prácu vo formáte doc. alebo 
docx, ideálnym spôsobom ako prácu skonvertovať do PDF je využitie 
Wordu 2007 alebo 2010. Word ponuka zmenu formátu, a to kliknutím 
na ľavý horný roh s logom balíka Office 2007 alebo 2010 a zvolením 
možnosti „uložiť ako PDF alebo XPS“. Vyššie uvedený spôsob 
konvertovania je zaručený a vyhovuje centrálnemu registru 
záverečných prác. Samozrejme sú aj iné možnosti napr. 
prostredníctvom programu Adobe Acrobat a podobne.   

Po prihlásení do stému AiS2 využite na vloženie záverečnej práce 
manuál dostupný pre odovzdávanie záverečných prác. Manuál pre 
vloženie záverečných prác vám poskytne informácie ako prácu vložiť 
do systému a ako sa preklikať až po obrázok 1, ktorý je súčasťou tohto 
článku. V bode v ktorom končí štandardný manuál, pokračuje tento 
článok s pokynmi, pre ďalšie náležitosti, ktoré si vloženie práce 
vyžaduje.    

        Po vložení práce do AiS2      

1- Uistite sa, že pracujete s finálnou verziou práce tak, že využijete 
možnosť „prevziať záverečnú prácu“. Táto funkcia vám umožní 
otvoriť prácu a skontrolovať, či prebehlo vloženie práce 
v poriadku.  

2- „Prílohy“, ktoré vám ponúka paleta možností, a na ktoré ukazuje 
naša červená šípka ignorujte (pozri obrázok č.1), netýkajú sa 
príloh práce ako takej. Vyššie uvedená funkcia slúži na vkladanie 
príloh odlišného typu napr. ak je vašou záverečnou prácou 
počítačový program, využijete funkciu prílohy pre vloženie 
program, prostredníctvom ktorého ste vašu prácu zostrojili. To 
znamená, že na FSEV si s tým lámať hlavu nemusíte.      

3- „Evidovať licenčnú zmluvu a detail licenčnej zmluvy“ je jedna 
z povinných náležitostí, v ktorej ako autor záverečnej práce 
povolíte dostupnosť práce tretím osobám. Je na každom autorovi 
ako sa rozhodne. Autor práce má prostredníctvom tejto funkcie 
možnosť rozhodnúť, či bude jeho práca po vložení do systému 
verejne dostupná. Ak sa autor rozhodne prácu nesprístupniť, 
systém sa začne vypytovať na dôvody a dobu utajenia práce. 
Súčasťou tejto funkcie je aj zmluva medzi štátom a autorom. Stačí 
ak autor zaklikne že so zmluvou súhlasí. Ak si kladiete otázku; čo 
ak sa rozhodnem súhlas neudeliť, odpoveď je jasná, systém vás 
ďalej nepustí.                 

4- „Abstrakt, texty, vlastnosti“. Táto funkcia je dôležitá a slúži na 
vloženie abstraktov v slovenskom a anglickom jazyku. Pre 
najjednoduchšie vloženie abstraktov si otvorte  prácu vo formáte 
doc alebo docx v novom samostatnom okne. Abstrakty označte 
a použite funkciu Ctrl-c a Ctrl-v. Proces ukončite klasicky “zelenou 
fajkou“. Ak by ste potrebovali z nejakých dôvodov uskutočniť 
prepis abstraktu po vložení, využite funkciu prepísať, ktorá je 
v AiS2 zobrazená v podobe ceruzky.  

5- „Označiť prácu ako finálnu“ – je funkcia po ktorej zakliknutí 
odošle AiS2 prácu na hodnotenie originality do centrálneho 
registra záverečných prác - CRZP. Odporúčam pred využitím tejto 
funkcie opätovne využiť funkciu “prevziať záverečnú prácu“ 
a skontrolovať, či odosielate správny dokument. Odporúčam 
opätovne skontrolovať vložené abstrakty. Odoslanie nesprávneho 
dokumentu môže spôsobiť v predštátnicovom období zbytočné 
starosti, a preto tento krok netreba podceniť.  

6- Po označení práce ako finálnej sa vám v informačnom riadku 
zobrazia dva dátumy. Prvý dátum predstavuje termín vloženia 
práce a druhý dátum predstavuje termín odoslania práce do CRZP. 

7- „Výsledok originality“ predstavuje vyhodnotenie originality 
vloženej práce. Výsledok prichádza z CRZP spravidla nasledujúci 
deň. Výsledok kontroly nájdete, ako inak, pod skratkou CRZP v 
podobe certifikátu originality, ktorý si môžete ale nemusíte 
vytlačiť.  

8- Dúfam, že vám článok pomohol a želám veľa šťastia pri obhajobe!
       

František Birčár
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 Názory a komentáre 
 Pribudol rómsky hlas v parlamente 

Občania Slovenskej republiky sú vo všetkých ohľadoch 
rôznorodí – majú rôzne politické názory, vieru, 
materinský jazyk, iné pohlavie, vek či každodenné 
problémy. Národná rada SR je orgán verejnej moci, 
ktorý by nás mal zastupovať všetkých.  Zvolených 150 
poslancov však väčšinou neodráža zloženie 
obyvateľstva. V NRSR je podstatne viac mužov ako 
žien a takisto vyššie percento ľudí hlásiacich sa 
k slovenskej národnosti, než je v celkovej populácii. 
Jednou zo skupín obyvateľstva, ktorá ešte donedávna 
v parlamente zastúpená nebola, sú Rómovia. Ide 
pritom o druhú  najväčšiu  národnostnú  menšinu  na 
Slovensku, ktorá  tvorí  približne 7% všetkých občanov 
SR. Vzhľadom na roztrieštenosť Rómov, a tým pádom 
aj ich voličského potenciálu, 
sa rómskym národným 
stranám v parlamentných 
voľbách veľmi nedarí. Od 
vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky 
Rómovia nemali v Národnej 
Rade SR svojho 
reprezentanta. V 
tohtoročných 
parlamentných voľbách  
kandidovala jediná 
profilovo rómska strana - 
Strana rómskej únie na 
Slovensku, ktorá však 
získala iba 0,11% voličských hlasov. Napriek tomu, po 
parlamentných voľbách 2012 zasadol do poslaneckého 
kresla prvý Róm. Z pohľadu participácie menšín na 
verejnej moci je to veľmi dôležitý krok.  

Poslancom je Mgr. Peter Pollák, PhD., ktorý sa hlási 
k rómskej národnosti a kandidoval za stranu Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti. Sám seba označuje za 
rómskeho aktivistu a má bohaté skúsenosti z rôznych 
oblastí verejného pôsobenia. Vyučuje na Katedre 
sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave, pracoval na Úrade 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity a už pred 
voľbami 2012 kandidoval raz do NR SR a dvakrát do 
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.  

Poslednú kampaň však v porovnaní 
s predchádzajúcimi považuje za výnimočnú.  Jej 
cieľovými  skupinami   boli integrovaní Rómovia, ale aj 
nerómovia, ktorí verili  v jeho odbornú kapacitu meniť 
verejnú politiku k lepšiemu. Nasvedčoval tomu aj jeho 
predvolebný slogan „Slušní Rómovia si zaslúžia úctu.“ 
Podľa jeho slov je  škatuľkovanie všetkých Rómov ako 

príživníkov nezmysel.  „Aj medzi Rómami, tak ako aj 
medzi ostatným obyvateľstvom Slovenska, nájdeme aj 
neslušných ľudí. Rozdiel medzi neslušnými ľuďmi v 
rómskych komunitách a v nerómskych komunitách je 
ten, že u nerómov títo neslušní ľudia majú svoje mená, 
kým v rómskych komunitách sú to jednoducho „Cigáni“.“ 

O svojich plánoch na prvý rok v kresle poslanca NR SR 
povedal: V parlamente budem operovať najmä témou 
rómskej problematiky, ku ktorej mám najbližšie. [...] 
Budem zbierať podnety, ktoré by som mohol spracovať 
do konkrétnej legislatívnej podoby a vystúpiť s nimi v 
 parlamente. Chcel by som pripraviť do konca roka 
minimálne dva legislatívne návrhy v oblasti vzdelávania 
a sociálneho systému.“ Aj keď je otázne, aké možnosti 
bude mať pri presadzovaní legislatívnych návrhov 
z pozície opozičného poslanca, už jeho samotná 
prítomnosť  medzi zákonodarcami je pre našu krajinu 
pozitívna. Podľa jeho vlastných slov: „Každá početná 

skupina na Slovensku 
by mala mať 
zastúpenie v 
parlamente tak, aby 
jej hlas bol vypočutý. 
To, že my Rómovia 
máme dnes 
zastúpenie v 
parlamente nie je 
prospešné len pre 
Rómov samotných, ale 
pre Slovensko.“ Som 
presvedčená, že 
zvolenie rómskeho 
poslanca do NRSR 
zvyšuje legitimitu 

demokracie v našej krajine. Politické rozhodnutia by 
sa nemali robiť „o nás bez nás“, a to sa týka každej 
skupiny obyvateľstva, aj Rómov na Slovensku.  

Zároveň zvolenie Petra Polláka do NRSR má aj ďalšie 
pozitíva. Mnohí ľudia na Slovensku vnímajú Rómov iba 
ako príslušníkov tej najchudobnejšej vrstvy 
obyvateľstva, ktorá žije v osadách. Peter Pollák je 
jeden z mnohých, ale málo viditeľných, vzdelaných 
a úspešných Rómov na Slovensku. Svojou samotnou 
prítomnosťou vo verejnom priestore narúša 
stereotypy a búra predsudky. Práve to je v súčasnosti 
pre celú našu krajinu veľmi potrebné.  

Tina Gažovičová 

Pozn.: Použité citáty sú z rozhovoru, ktorý s poslancom 
Pollákom autorka viedla pre štvrťročník Menšinová 
politika na Slovensku. Celý rozhovor si môžete prečítať 
na www.cvek.sk

Foto SITA/Černáková 

http://www.cvek.sk/
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 Stáže  
       Demagog.sk 

Projekt Demagog.sk 
pod záštitou Inštitútu 
pre dobre spravovanú 
spoločnosť hľadá 
vysokoškolákov, ktorí 
majú záujem nazbierať 
skúsenosti počas 

štvormesačnej 
neplatenej stáže. 
Náplňou stáže je 

analýza politických výrokov, ktoré odznejú v televíznych 
diskusných reláciách a tiež vyhľadávanie relevantných 
podkladov k aktuálnym politickým témam.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Od budúceho stážistu – analytika politickej diskusnej 
relácie sa očakáva: 
- pravidelná práca počas pondelka a utorka v 
maximálnom rozsahu 12 hodín týždenne 
- časová flexibilita počas pracovných dní (možnosť 
rýchlo sa pripojiť na internet) 
- schopnosť rýchlo vyhľadávať a spracovávať informácie 
- kritické a analytické myslenie 
 
Každý stážista získa prax v analýze dát, rýchlom 
vyhľadávaní a spracovaní informácií, získanie 
orientácie v aktuálnom politickom dianí. Participácia na 
projekte okrem toho ponúka zaujímavú príležitosť 
samostatného spracovania článkov a publikovanie pod 
vlastným menom nielen webových stránkach 
Demagog.sk, ale aj v tlačenom vydaní denníka SME.  

KDE: Demagog.sk – Factcheck politických diskusií 

ČO: Analýza výrokov politikov, vyhľadávanie a 
spracovávanie dát, publikovanie 

KEDY: Od septembra 2012 

KONTAKT: prihlás sa na info@demagog.sk do 
septembra 2012. 

       Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť 

Inštitút pre dobre 
spravovanú 

spoločnosť (SGI) 
ponúka študentom 
vysokých škôl 

zaujímavú 
intenzívnu 

jednomesačnú (jún-august 2012) alebo 4 mesačnú stáž 
(od septembra 2012). SGI sa snaží osloviť študentov, 
ktorých zaujíma verejné dianie, majú záujem zistiť ako 
funguje neziskový sektor a jednotlivé projekty SGI, ktoré 
sa venujú najmä oblasti vzdelávania, modernizácii 
krajiny, sociálnej inklúzii, integračnej politike, 
transparentnosti a efektívnosti alokácie verejných 
zdrojov, a výskumu v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. 
V prípade obojstrannej spokojnosti SGI nevylučuje aj 
možnosť dlhodobej spolupráce. 

 KDE: SGI, Gajova 4, 811 09 Bratislava. 
 ČO: participácia na projektoch SGI 
 KEDY: 1 mesačná intenzívna stáž jún - 

august, 4 mesačná stáž od septembra 2012 

KONTAKT: pošli životopis na sgi@governance.sk 

v prípade jednomesačnej stáže do júna a v prípade 
štvormesačnej stáže do septembra 2012 

      Nadácia Pontis 
Nádacia Pontis ponúka  možnosť stáže pre študentov 
vysokých škôl. Stážisti tak môžu získať vedomosti o 

medzisektorovej 
spolupráci v oblasti 

spoločenskej 
zodpovednosti firiem, 

príležitosť 
napomáhať pri 

posilňovaní mimovládneho sektora v procese 
demokratizácie v Bielorusku, Kube a západnom Balkáne, 
získať praktické skúsenosti  pri písaní článkov, návrhov 
projektov,  či  organizácii podujatí. 

Od stážistu sa očakáva: 
- pomoc pri organizovaní akcií 
- rešerš na zadanú tému 
- administratívna, dopĺňanie databáz 
- sprevádzanie hostí na Slovensku (VIP, partnerské 
organizácie, študijné cesty) 
- príprava tlačových správ, písanie článkov, príprava 
iných materiálov pre internetové stránky  

Požiadavky na uchádzačov: 

mailto:info@demagog.sk
mailto:sgi@governance.sk
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- študenti minimálne 2. ročníka univerzity  
- jazykové znalosti, aktívna znalosť angličtiny je 
podmienkou 
- možnosť vykonávať prax ideálne 3 dni v týždni, spolu 
10-12 hodín týždenne min. 3 mesiace 
- vyplniť prihlášku a zaslať ju na 
pontis@nadaciapontis.sk 

 KDE: Nádácia Pontis 
 ČO: Pomoc pri organizácií akcií, 

administratíva, príprava materiálov a písanie 
článkov. 

 KEDY: Kedykoľvek 

KONTAKT: vyplň prihlášku a pošli ju v priebehu 
roka na pontis@nadaciapontis.sk  

      Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry 

Mimovládna organizácia Centrum 
pre výskum etnicity a kultúry 
(CVEK) ponúka študentom miesto 
stážistu v školskom roku 2012/13. 
CVEK je poprednou odbornou 
inštitúciou, ktorá sa na Slovensku 

venuje témam sociálnej inklúzie menšín, 
multikulturalizmu či migrácii. Venuje sa výskumnej 
a publikačnej činnosti, vzdelávaniu, vypracováva 
odborné stanoviská a spolupodieľa sa na tvorbe 
verejných politík. Viac informácií nájdete na internetovej 
stránke www.cvek.sk. 

V prípade záujmu do 20.9.2012 pošlite štruktúrovaný 
životopis a motivačný list na adresu gazovicova@cvek.sk 
alebo sa v novom školskom roku obráťte na Tinu 
Gažovičovú, internú doktorandku na ÚVPE. 

 KDE: CVEK 
 ČO: participácia na projektoch CVEK 
 KEDY: Od októbra 2012 

KONTAKT: pošli štruktúrovaný životopis 
a motivačný list na gazovicova@cvek.sk do 20. 
septembra 2012 

 

 
Informácie o možnostiach stáží pre 

študentov nám posielajte na 
publicpolicynews@gmail.com . 

 

 Anketa 
Novou rubrikou v našom PPN je ANKETA. Budeme sa Vás, 
našich študentov, pravidelne pýtať na Vaše názory na 
dianie na našej fakulte. Naša prvá anketová otázka znie:  

„Ako ste spokojní s možnosťami 
stravovania na našej fakulte?“  

A tu sú odpovede: 
Gabika: ,,Máme tu bufet, ktorý je však drahý a ani nie je 
otvorený po celý čas vyučovania. Večer si tým pádom 
nemáme kde kúpiť jedlo. Cez obednú prestávku sme 
odkázaní len na bufet alebo studenú stravu zo 
supermarketu oproti, kde nie je možnosť teplého obeda. 
Pritom na škole je jedáleň, ktorú však študenti nemôžu 
navštevovať, takže nie som veľmi spokojná. Musím na 
obed cestovať do Mlynskej, čo je dosť ďaleko.“ 
Petra: ,,Ja som celkom spokojná, lebo bufet na raňajky 
stačí. Bolo by však dobré, keby sme mali možnosť teplých 
obedov.“ 
Adam: ,,Absencia jedálne je  jedným  z najväčších 
nedostatkov našej fakulty.“ 
Zuzka: ,,Je tu bufet, ale to nestačí, pretože nemajú širokú 
ponuku. Sú tam len pečivá, a to nemá rád každý. Bolo by 
fajn, keby  tu bola jedáleň. Ale uvedomujem si, že máme 
malú školu a tak by to možno nebolo úplne výnosné.“ 
Katka: ,,Nie som spokojná so stravovacími podmienkami 
v našej škole, lebo by som rada chodila na obedy. Chcela 
by som niekedy jesť aj v jedálni, a nie len bagety.“ 
Andrea: ,,Som veľmi nespokojná, nakoľko nie je 
zabezpečené skoro žiadne stravovanie pre študentov, 
keďže nemáme vlastnú jedáleň. Tá funguje iba pre 
profesorov, čo je podľa mňa, voči študentom dosť nefér, 
keďže máme byť rovnocenní. Na škole je iba malý bufetík 
s veľmi slabým sortimentom.“ 
Laura: ,, Nie som spokojná, pretože nemáme možnosť sa 
stravovať. Je tu iba bufet, ktorý je dosť drahý a nemôžem 
si dať napríklad polievku.“ 
Janka: ,,Podľa mňa je zlé, že jedáleň existuje iba pre 
profesorov. Je to dosť veľká diskriminácia a ukazuje to, 
ako si nás vážia.“ 
Veronika: ,,Vzhľadom na to, že máme jednu hodinu za 
deň, tak mi tá jedáleň až tak veľmi nechýba. Najem sa na 
intráku alebo niekde vonku, ale ten bufet je celkom fajn.“ 
Takže toto má od spokojnosti ďaleko. Nájsť nejaké 
riešenie bude asi obtiažne, ale možno sa nám aj touto 
cestou podarí dostať problém do povedomia 
kompetentných a veci sa pohnú tým správnym smerom, 
k spokojnosti aj nás,  študentov! 
 

Lenka Koprivová 

mailto:pontis@nadaciapontis.sk
mailto:pontis@nadaciapontis.sk
http://www.cvek.sk/
mailto:gazovicova@cvek.sk
mailto:gazovicova@cvek.sk
mailto:publicpolicynews@gmail.com
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 Krížovka experta na VP  

 „(Tajnička) sa vzťahuje na hodnotu vytvorenú vládou 

prostredníctvom služieb, regulácií a ďalších 

činností. V demokracií je táto hodnota 

definovaná verejnosťou samotnou, 

pretože závisí od preferencií občanov. 

Označuje také pojmy ako equity 

(rovnosť), ethos (mravy), accountability 

(zodpovednosť, zúčtovateľnosť).“ 

 
 

1. „všetko, čo sa vláda rozhodne robiť/nerobiť“ 
Dye: Public ... 

2.  dopyt vytvára ... 
3. názov mesta, v ktorom bola uzavretá zmluva, 

ktorá zrušila 3 piliere EÚ a zaviedla „doložku 
vystúpenia“ 

4. ktorý štát preberie predsedníctvo EÚ v 2. polovici 
roka 2016 

5. fáza policy procesu 
6. akým nástrojom verejnej politiky sú poplatky 
7. aké prvky vnáša New Public Management do 

riadenia verejnej správy 
8.  v ktorom štáte bol prezidentom N. Sarkozy 
9. človek, ktorému bol udelený azyl 
10. všeobecne zaužívaný názov európskeho 

ekonomického záchranného mechanizmu 
11. rozvrhnutie nákladov a príjmov 

Do budúceho čísla pripravujeme... 
 

Reportáž z letnej školy! 
Na letnú školu POL-LOC Summer School pôjdu tento 

rok až piati naši študenti – Matúš Sloboda 
a Veronika Fedorková zo štvrtého ročníka a naši 
doktorandi, Ľudmila Staňová, Darina 
Ondrušová a Tomáš Jacko. Budeme im držať 
palce a tešíme sa na ich reportáže! 
 

Ako urobiť dobrý rozhovor? 
Noví členovia redakčnej rady mali možnosť si po 

prvý krát vyskúšať, aké je byť v koži novinára a klásť 
otázky tak, aby dostali čo 
najzaujímavejšie odpovede. 
Tipy skúsenejších i menej 
skúsených „interviewers“ si 
môžete prečítať 
v nasledujúcom čísle! 

 

Noví PHD študenti 
Pevne veríme, že vám v najbližšom čísle budeme 

môcť predstaviť aj nových členov 
kolektívu ÚVPE. Prihlášok sme dostali 

hojne (a to ešte nie je ani po 
termíne), takže určite bude z čoho 
vyberať! 

 

 
Úryvky z bakalárskych a diplomových prác 

V letných mesiacoch nás čakajú, 
ako inak, štátnice a obhajoby. 
V septembrovom čísle 
prinesieme úryvky 
z najzaujímavejších prác našich 
bakalárov a magistrov. Budeme 
všetkým držať palce, aby ich 

úspešne obhájili! 
 
 

Nová rubrika „Listáreň“! 
Napíšte nám, ako ste spokojní 
s obsahom nového PPNka! Od 
najbližšieho čísla budeme vaše 
podnety, nápady, ale aj 
konštruktívnu kritiku uverejňovať 
v novej rubrike s názvom „Listáreň“. 

Tešíme sa na vaše reakcie! 
 

Ak máte záujem prispieť Vašim článkom do 
niektorej z našich rubrík, neváhajte a napíšte 
nám na publicpolicynews@gmail.com! Vítané 

sú aj akékoľvek námety na témy a tipy na 
rozhovory, či reportáže! 

UZÁVIERKA: 10. september 2012 
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