
  



Kici alebo Gašpi? 
To je otázka! Na rozdiel od tej hamletovskej sme si 
však na ňu vedeli odpovedať – a výsledok vidíte na 
obálke. Diskusia o tom, koho dať na obálku bola však 
búrlivá. Proti sebe stáli dva názory – zachovať 
vážnejšiu a profesionálnejšiu tvár PPNka tým, že sa 
na obálke blysne Gašparovič, alebo ho poľudštiť, 
„predať“ a priblížiť laickým čitateľom tvárou známej 
modelky a študentky ÚVPE Ivany Kičikolevy? 
Napokon zvíťazila „Kiči“ - aj preto, že „Gašpi“ je už 
ako obohratá platňa (teda nie priamo on, ale téma 
jeho obžaloby).  Každý, kto si aktuálne číslo PPN 
prečíta však zistí, že nie sme o nič menej 
profesionálni, či vážni tým, že máme na obálke 
modelku, a nie politika.  
 
Naopak, sme čoraz viac politickí v zmysle „homo 
politicus“. Zaujímame sa o aktuálne politické kauzy, 
akou je napr. už spomínaná obžaloba slovenského 
prezidenta - dočítate sa o nej na str. 5-7. Nadväzuje 
na ňu aj rozhovor s JUDr. Gibom na str. 9-11 či 
predstavenie Generálnej prokuratúry SR na str. 8. 
Kauzy dokonca iniciatívne vyhľadávame. „Rýpeme“ 
sa  napr. v tom, ako fungujú verejné služby 
v zdravotníctve (v Štúdii na str. 19-21) a sledujeme, 
ako efektívne sa míňajú verejné financie v 
obstarávaniach (Práce študentov na str. 17-18). 
Vieme napísať politický komentár, ktorý hodnotí 
správanie súčasnej opozície (str. 35-36), a tým 
dokazujeme, že naši študenti vedia samostatne a 
kriticky myslieť.  
  
Medzi nami sú však aj tí, ktorí verejnú politiku 
„robia“ – občianski aktivisti, ako šéf Zelenej hliadky 
a zároveň náš doktorand Matúš Čupka, ocenený 
titulom „Filantrop roka“ (viac v článku na str. 22), 
ale aj politici, ako napr. doc. Miroslav Beblavý, ktorý 
na str. 23 predstavuje projekt Tvoríme Slovensko. 
Istou formou aktivizmu je však aj práca našich 
študentov-redaktorov, ktorí prinášajú aktuálne 
študentské témy, napr. ako sa prihlásiť na 
Erasmus  (Študentská poradňa, str. 34 )alebo ako 
sa stať „Buddym“ pre zahraničných „Erasmákov“ 
na Slovensku (Zo študentských samospráv, str. 33).  
  

Takže otázka „Kiči alebo 
Gašpi?“ napokon nie je pre 
smerovanie nášho časopisu až 
taká dôležitá. Navyše, ak si na 
str. 24-25 prečítate rozhovor 
s našou študentkou Ivanou 
Kičikolevou, možno budete 
prekvapení akú vášeň pre 
verejnú politiku má. Možno aj 
väčšiu ako Gašpi! 
 

Vaša Ľudmila 
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Téma tohto čísla! 
Chceme byť aktuálni, 
tak sme si v tomto čísle 
vybrali kontroverznú 
tému odvolania, resp. 
obžaloby Prezidenta SR. 
Čítajte viac na str. 5-7!  
  

Rozhovor s odborníkom na ústavné právo, 
JUDr. Gibom! 
Vedeli ste, že učí na našej 
fakulte? Aké sú jeho 
záľuby, ale najmä čo si 
myslí o celej kauze 
obžaloby prezidenta sa 
dočítate na str. 9-11!  
 
Ako sa stať plagiátorom 

...alebo ako sa ním naopak 
nestať sa dozviete 
v Metodologickom okienku 
na str. 13-16! 
 

 
doc. Sičáková-Beblavá 
Vieme aká je za 
katedrou, ale aká je 
v súkromní? Sčasti nám 
tam dovolila nahliadnuť. 
Čítajte v rubrike Na 
slovíčko na str. 30! 
 

Na UVPE chodia aj 
modelky! 
Poznáte ju napr. 
z billboardov politickej 
strany Plus jeden hlas – Ivana 
Kičikoleva patrí medzi naše 
končiace študentky. 
Rozhovor s ňou o verejnej 
politike, ale aj o tom, kto je 
podľa nej na našej škole sexy, 
si prečítate na str. 24-25! 

 
Koalícia vs. opozícia 
Dôkaz, že aj naši študenti vedia napísať politický 
komentár je na str. 35-36. Prečítajte si, čo na našu 
aktuálnu politickú situáciu hovorí Matúš Sloboda. 
 
Uplatnia sa naši študenti na trhu práce? 
Čo si o tom myslia samotní študenti UVPE sa 
dočítate v  Ankete na str. 37.  
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Čo nové na ÚVPE? 
 
PPN na Štúrovom pere 
Tento rok sme sa prihlásili do osemnásteho ročníka 
Štúrovho pera, novinárskej súťaže určenej pre 
stredoškolákov a vysokoškolákov. Súťaž organizuje 
Banskobystrický samosprávny  kraj 
prostredníctvom krajskej knižnice Ľudovíta Štúra 
v spolupráci s Televíziou Markíza a Nadáciou 
Slovenskej sporiteľne. Public Policy News súťaží 
v kategórii: vysokoškolský časopis a mená víťazov 
budú známe na jar 2013. Presný dátum ešte nie je 
známy, no to ako sme sa umiestnili sa dozviete ako 
prví - stačí mať „lajknutú“ našu facebookovsku 
stránku. Vyhodnotenie súťaže je spojené so 
seminármi 
o žurnalistik
e a tlačovými 
besedami so 
známymi 
novinármi 
a politikmi. 
Držte nám 
palce! 
 
 
 
Na ÚVPE máme návštevu zo zahraničia  
Do konca marca máme na ÚVPE zahraničnú 
návštevu z Litvy. Dr. Jaroslav Dvorak pôsobí 
v oblasti verejnej správy na Klaipeda University. Na 
Slovensku robí okrem iného výskum o reforme ESO 
– Efektívna, otvorená a spoľahlivá štátna správa, 
ktorú zastrešuje 
Ministerstvo 
vnútra SR. Ak sa 
nám ho podarí 
odchytiť, určite 
Vám s ním 
v ďalším čísle 
prinesieme 
rozhovor! 
 
Partnerstvo s organizáciou EPLO 
Tento rok sme nadviazali spoluprácu s European 
Public Law Organization, ktorá sídli v Aténach.  
Poslaním tejto organizácie je tvorba a rozširovanie 
znalostí z oblasti verejného práva, európskeho 
práva, ľudských práv a presadzovanie európskych 
hodnôt.  EPLO organizuje a podporuje vedecké, 
výskumné, vzdelávacie a školiace aktivity, no tiež sa 
venuje poskytovaniu pomoci demokratickým 
inštitúciám, a to nie len v Európe, ale v celom svete. 
Za posledných 14 rokov EPLO realizovalo viac ako 
150 projektov v oblastiach vedy a vzdelávania, ktoré 
súviseli s budovaním inštitúcii v rôznych častiach 
sveta, vrátane Európy, Kaukazu, na Blízkom 
východe, v strednej a juhovýchodnej Ázii, Afrike a v 

Latinskej Amerike. Pre študentov sa vďaka tomuto 
partnerstvu otvára možnosť zaujímavej stáže. Viac 
informácii zistíte u nás na ústave!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavitelia ÚVPE na konferenciách 

 

Prof. Malíková, doktorandi Ľudmila Staňová a 
Tomáš Jacko nás budú reprezentovať so svojimi 
vedeckými príspevkami na konferencii IRSPM: 
International Society for Public Management, 
ktorá sa bude konať 10. – 12. apríla 2013 
v Prahe. Konferencia bude o tom, aké nové výzvy 
kladie verejnému sektoru globálna ekonomická 
kríza. 
 

 
Aj na konferencii v Belehrade má ÚVPE svoje 
zastúpenie, a to prof. Malíkovú, doc. Staroňovú 
a doktorandov Ľudmilu Staňovú a Tomáša Jacka. 
NISPAcee je konferencia, ktorá je organizovaná 
školami a inštitútmi zaoberajúcimi sa verejnou 
správou v strednej a východnej Európe. 
Tentokrát ide o jej 21. ročník, na ktorom sa bude 
debatovať o regionalizácii a medziregionálnej 
spolupráci. Konferencia sa uskutoční 16. – 18. 
mája 2013.  

 
Na prestížnej konferencii Political Science 
Association nás v Cardiffe vo Walese budú 
reprezentovať doc. Staroňová a doktorandka 
Ľudmila Staňová. V paneli s názvom „Coalitions, 
Cabinets a Executive Politics“ odprezentujú 
svoje články na tému štátnej služby.  Keďže na 
konferencii dominujú prednášajúci z 
popredných britských univerzít, ako je napr. 
London School of Economics (LSE) alebo Oxford 
University, účasť na tejto konferencii je 
obrovský úspech pre ÚVPE.   



 

Granty na ÚVPE... 

Máme novú VEGU! 
Doktorandka Ľudmila Staňová spolu s doc. 
Katarínou Staroňovou získali vedecký grant UK 
VEGA, pričom ich projekt patril medzi najlepšie - 
 umiestnili sa na 8 mieste zo 110 podaných a 80 
schválených 
projektov! Jeho 
názov je Vplyv EÚ 
na profesionalizáciu 
štátnej služby a ide 
o dvojročný projekt 
so začiatkom 
1.1.2013. Srdečne 
blahoželáme! 
 
 
 
 
Grant pre doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov 
Ide o grant Univerzity Komenského, ktorým 
každoročne podporuje vedu a výskum. Tento rok sa 
ho  za ÚVPE podarilo získať doktorandke Kataríne 
Števove. Jej výskum bude zameraný na 
uplatňovanie alternatív k trestu odňatia slobody ako 
významného nástroja znižovania kriminality. 
Gratulujeme k úspechu a držíme palce! 
 
Absolventi Univerzity Komenského predbehli 
univerzity ako Oxford a Cambridge? 
Univerzita Komenského sa umiestnila na prvom 
mieste v rebríčku zamestnanosti absolventov PhD. 
štúdia.  Rebríček vytvára Center for World-Class 
Universities of Shanghai Jiao Tong University. 
Kritériom bolo percento absolventov 
doktorandského štúdia, ktorí sú zamestnaní do 
troch mesiacov od ukončenia štúdia. V rebríčku sa 
nachádza viac ako 700 univerzít a Univerzita 
Komenského sa delí o prvenstvo s 23 univerzitami. 
Síce pri zostavovaní rebríčku nebolo brané do 
úvahy, na akých pracovných pozíciách sa uplatnili, 
no aj napriek tomu sa z tohto prvenstva tešíme . 

 
 

Katarína Števove 

 

 

Odporúčame 
 

Súťaž European parliement: Why should 
I care? 
 
Ide o zaujímavú súťaž určenú pre jednotlivcov 
alebo skupiny ľudí z členských štátov Európskej 
únie a Chorvátska vo veku od 16 do 30 rokov. 
Cieľom súťaže je vyjadriť prostredníctvom 
svojej kreativity (spev, tanec, výtvarné umenie, 
iné – napríklad aplikácia na smart phone) prečo 
sa práve vy v roku 2014 zúčastníte volieb do EP. 
Dvadsať najlepších projektov môže vyhrať výlet 
do Bruselu, navštíviť a „zažiť na vlastnej koži“ 
atmosféru v Európskom parlamente a získať 
mnoho zaujímavých zážitkov. Neváhajte 
a zapojte sa:  http://www.epc.eu/ 
 
 

Letná škola v Prahe – 10 výročie! 
 
Uvažovali ste už nad tým ako strávite toto leto?  
Čo tak ho stráviť v Prahe? Letná škola to nie je 
len učenie, ale aj veľa zážitkov a spoznávanie 
nových ľudí. Skúsenosti, ktoré získate, vám 
môžu pomôcť v školskom, či pracovnom živote. 
Letnú školu v Prahe organizuje už 10 rokov 
centrum pre verejnú politiku. Môžete tu 
stretnúť množstvo talentovaných študentov 
z celého sveta. Riešia sa tu konkrétne aspekty 
sociálnych, ekonomických a politických 
problémov s cieľom podporovať medzinárodný 
dialóg. Letná škola sa bude konať v dvoch 
termínoch a to od 29. júna do 6. júla 2013 alebo 

http://www.epc.eu/


 

od 6. júla do 13. júla 2013. Termín prihlášok 
končí 15. mája 2013. Viac informácii získate na  
ich webovej stránke: 
http://praguesummerschools.org/ 

 
 
Letná škola v Košiciach 
 
Ak ste už boli v Prahe alebo len 
jednoducho chcete zostať toto leto na 
Slovensku, nezúfajte. (Policy Making and 
Politics at the Local Level) organizuje v poradí 
tretiu letnú školu v Košiciach. Tento rok sa koná 
v termíne od 7. júla do 21. júla 2013. Neváhajte 
a vyberte sa za novými vedomosťami 
a zážitkami. Prihlášku si môžete podať do 1. 
mája 2013. Všetky potrebné informácie nájdete 
tu: www.polloc.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencia doktorandov 
 

Na pôde našej univerzity sa 
uskutoční 2. konferencia 
doktorandov UK s názvom 
„Spájame vedomosti, 
invenciu a vedu“. Každú 
fakultu budú svojím 
príspevkom reprezentovať 
dvaja doktorandi.  Zmyslom 

tejto konferencie je vytvorenie priestoru na 
vedecké výstupy doktorandov, no najmä 
vzájomné informovanie sa o rôznych oblastiach 
vedy a výskumu. Nie je určená len pre 
doktorandov, ale aj pre študentov Mgr. štúdia, 
ktorí tak majú možnosť dozvedieť sa novinky zo 
študijného oboru a podiskutovať o zaujímavých 
témach. Príďte nazrieť do vedecko-výskumného 
života, 14. mája 2013 do Auly Univerzity 
Komenského. Začína sa o 9. hodine.   
 

Transparency International Summer 
School on Integrity 
 
Táto medzinárodná letná škola sa uskutoční od 
8. do 14. júla 2013 vo Vilniuse, Litva. Je 
organizovaná medzinárodnou mimovládnou 
organizáciou Transparency International a je 
určená pre študentov vyšších ročníkov VŠ, a tiež 
pre začínajúcich odborníkov z celého sveta. 
Vybraní účastníci budú mať príležitosť učiť sa 
od expertov na boj proti korupcii, s možnosťou 
získať granty na zavedenie svojich vlastných 
nápadov. Všetky potrebné informácie nájdete 
tu: www.transparencyschool.org . 
 

Katarína Števove 
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Téma 
 

Obžalovať či 

odvolať prezidenta? 
Nie je to také jednoduché... 

 
Ivan Gašparovič dosiahol prvenstvo. Za 
nevymenovanie Jozefa Čentéša do Úradu 
Generálneho prokurátora čelí, ako prvý prezident 
SR, obžalobe za úmyselné porušenie Ústavy 
Slovenskej republiky. Ľudia prostredníctvom 
sociálnych sietí volajú po jeho odvolaní. Ide 
o legitímny spôsob občianskej participácie? Ide 
v tejto kauze naozaj len o voľbu generálneho 
prokurátora alebo o „mocenskú hru“ medzi 
koalíciou a opozíciou? 
 

Nevymenovanie Čentéša ho mohlo stáť 
mandát 

Jozefa Čentéša zvolil parlament za generálneho 
prokurátora ešte 17. júna 2011, no do funkcie stále 
nenastúpil.  Jeho vymenovanie sa tak naťahuje už 
vyše roka. Spočiatku sa prezident odvolával na to, že 
jeho voľba bola zmanipulovaná, potom naznačoval, 
že Čentéš nie je vhodný kvôli jeho „politickej 
príslušnosti k určitým stranám“, pričom údajne 
rovnako by postupoval aj v prípade zvolenia 
Dobroslava Trnku. Je otázne, či by však 
vymenovanie takto „zdržoval“ aj v tomto prípade, 
rovnako ako je otázna aj politická príslušnosť 
samotného prezidenta. Ivan Gašparovič sa k jeho 
nevymenovaniu nakoniec vyjadril slovami,  že v čase 
krízy je pre neho 
prokurátor terciárnou 
otázkou.   

Po tom ako sa Jozef 
Čentéš  opakovane 
nedostal na audienciu 
do Prezidentského 
paláca,  obrátil sa na 
Ústavný súd a napadol 
nečinnosť prezidenta. 
Môže prísť prezident 
o kreslo? „Ak by 
Ústavný súd rozhodol, 
že došlo k porušeniu 
individuálnych práv 
pána Čentéša na 
verejnú funkciu, tak to 
by znamenalo, že došlo 
k porušeniu týchto práv 

nekonaním pána prezidenta, a tým pádom aj k 
porušeniu Ústavy SR. Národná rada by mala začať 
konanie o obžalobe prezidenta z úmyselného 
porušenia Ústavy a predčasného ukončenia mandátu 
prezidenta SR“ vyjadrila sa odborníčka na ústavné 
právo Lucia Mokrá.  

 
 
Normálny postup alebo zúfalý krok 

opozície? 

K pokusu obžalovať prezidenta nakoniec prišlo 
a iniciátorom bola SaS, ktorú podporili KDH, SDKÚ – 
DS, Most – Híd a časť OĽaNO. Prečo tak urobili? 
K tejto otázke zaznievajú názory, že ide z ich strany 
o politický ťah a tému obžaloby prezidenta môžu 
mimovládne strany využiť na svoju propagáciu. „Z 
hľadiska toho, že opozícia chce presadiť svoju tému 
do médií a chce, aby o nej médiá diskutovali, je 
využitie tejto parlamentnej procedúry v poriadku“, 
hovorí politológ Erik Láštic.  Na druhej strane ide o 
vážne podozrenie, že prezident SR porušil práva 
Jozefa Čentéša, a tým aj Ústavu Slovenskej republiky, 
a teda obžaloba je z tohto hľadiska legitímnym 
nástrojom. Taktiež je pravdepodobné, že zo strany 
prezidenta ide o úmyselné naťahovanie celej 

 

„Máte to tam biele na čiernom“ 

Prezident bol aj médiami viackrát 

upozorňovaný, že nevymenovaním Čentéša 

dochádza k porušovaniu jeho ústavných 

práv. Jedna z jeho „najznámejších“ reakcií na 

túto otázku novinárov, vyvolala veľkú vlnu 

kritiky a uštipačných poznámok. Jeho výrok 

podnietil vznik rôznych webových stránok 

zosmiešňujúcich hlavu štátu. 



 

OKS s vlastnou obžalobou 

Aj mimoparlamentná strana 
OKS pripravila návrh obžaloby 
prezidenta SR. Konzervatívci 
tiež považujú nevymenovanie 
Čentéša za úmyselné 
porušenie Ústavy, pričom 
ďalšie porušenie vidia aj 
v tom, že o návrhu rozhodol až 
po 18-tich mesiacoch od 
samotného zvolenia. 

 

situácie, čo poburuje okrem opozície aj časť 
verejnosti, ktorá celú kauzu považuje za frašku 
a prezidenta za „bábku v rukách mocných“.  

 

Nespokojní občania sa vyjadrili na 

Facebooku 

Prezidentovo nekonanie pobúrilo 

verejnosť a tisíce občanov žiadalo 

jeho odvolanie. Na populárnej 

sociálnej sieti sa objavila iniciatíva, 

ktorá rozbehla petíciu za odvolanie 

Ivana Gašparoviča. „Túto stránku 

som založil preto, že rozhodnutie 

pána prezidenta o nevymenovaní 

generálneho prokurátora a následné 

vyjadrenie pána premiéra o tom, že 

sú schopní si 

zvoliť nového generálneho 

prokurátora do konca januára, vo 

mne vyvolalo obrovský hnev 

a zúfalstvo“, vyjadruje sa k dôvodom 

vzniku jej zakladateľ.  

Môžu občania odvolať prezidenta 

a takýmto spôsobom zasiahnuť do 

verejnej politiky? Áno, podľa Ústavy SR môžu, no 

viacerí sa k tomuto vyjadrovali ako k nie veľmi 

šťastnému riešeniu. Táto iniciatíva by paradoxne 

mohla docieliť pravý opak. Podľa Ústavy SR článku 

106 majú občania možnosť pred skončením 

funkčného obdobia odvolať prezidenta ľudovým 

hlasovaním. Na to je však najskôr potrebná podpora 

min. trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov (teda 

90 hlasov), na základe ktorej by predseda NR SR 

vyhlásil ľudové hlasovanie. Pri súčasnom zložení 

NRSR by preto musela podporiť ľudové hlasovanie 

nielen opozícia, ale aj koalícia.  Pokiaľ by sa tak aj 

stalo, musela by v samotnom ľudovom hlasovaní za 

odvolanie prezidenta 

hlasovať nadpolovičná 

väčšina všetkých 

voličov. Pokiaľ by 

ľudové hlasovanie 

nebolo úspešné, začalo 

by prezidentovi 

automaticky plynúť 

nové päťročné obdobie, 

na čo upozorňovali 

viacerí odborníci. 

Z tohto Aby z iniciatívy 

odvolať prezidenta 

nakoniec nevyplynulo 

ďalšie funkčné obdobie, 

z občianskej aktivity sa 

stala zároveň výzva na jeho 

obžalobu, čo je v takomto prípade 

o čosi racionálnejšia cesta.  

Mimoriadna schôdza k obžalobe 

prezidenta  

Prezidenta je ako  najvyššieho 

ústavného činiteľa možné stíhať len 

za vlastizradu alebo porušenie 

Ústavy SR. O tejto obžalobe 

rozhoduje parlament trojpätinovou 

väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Po schválení parlamentom ju na 

Ústavný súd podáva predseda NR 

SR. Obžaloba prezidenta teda naráža 

na podobný problém ako občianske 

snahy o jeho odvolanie. Mimoriadna 

schôdza vzťahujúca sa k tejto 

obžalobe sa konala už druhý krát, 

pretože prvé zasadnutie k tejto 

téme opozícia z dôvodu 

neprítomnosti Smeru-SD prerušila. 

Tzv. Radičovej kód 
 
V tejto súvislosti je 
spomínaný aj tzv. 
Radičovej kód, ktorý 
avizoval po zvolení 
Čentéša, Robert Fico. 
Údajne malo ísť 
o zmanipulovanie 
volieb a poslanci boli 
k voľbe prinútení. 
Robert Fico 
upozorňuje, že aj na 
základe tohto by mala 
opozícia svoj návrh 
obžaloby stiahnuť. To 
sa však nestalo. 
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Rozhodnúť sa nekonať je tiež spôsobom 

„decision makingu“ 

Ide o ukážkový príklad potvrdzujúci teórie 

verejnej politiky, že nekonať neznamená 

nerozhodnúť, ale naopak.  Decísori sa môžu 

rozhodnúť nekonať z rôznych dôvodov, 

pričom toto rozhodnutie so sebou nesie 

dôsledky a ovplyvňuje politické procesy. 

Smer-SD považuje celú obžalobu za nezmyselnú 

a zbytočný útok na prezidenta, čo uviedli aj ako 

oficiálny dôvod ich neúčasti.  

Na druhej schôdzi, ktorá sa konala 12. marca 2013, 

sa návrh na obžalobu prezidenta nepodarilo 

presadiť a Smer-SD sa opäť nezúčastnil. Opozičný 

návrh podporilo len 45 poslancov, čo je 

nepostačujúci počet. Prezident teda z porušenia 

Ústavy SR obžalovaný nebude a z kresla ho dostane 

pravdepodobne len koniec funkčného obdobia 

a následné voľby.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katarína Števove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na záver:  

Obávam sa, že išlo celý čas len o frašku, 

pričom aj samotnej opozícii bolo jasné, že 

nebude mať na obžalobu prezidenta dosť 

hlasov. Avšak upozornenie na to, že prezident 

SR svojvoľne a možno i úmyselne porušuje 

pravidlá a Ústavu SR je samo o sebe dôležité, 

a to aj za predpokladu, že stranám mohlo ísť 

o zviditeľnenie sa.  

Z občianskej aktivity, ktorej pôvodným 

zámerom bolo odvolanie prezidenta sa 

pomerne rýchlo stala výzva na jeho obžalobu, 

pretože paradoxom je, že práve ľudové 

hlasovanie o odvolaní by mohlo prezidentovi 

priniesť nové funkčné obdobie. Ponaučenie? 

Odvolať nie je také jednoduché ako zvoliť si, 

a preto si treba na budúci rok svoju voľbu 

veľmi dobre premyslieť... 



 

Predstavujeme 
Generálna prokuratúra SR 

 

Generálna prokuratúra je ústredný orgán štátnej 

správy, ktorý riadi, organizuje a kontroluje 

činnosť všetkých podriadených prokuratúr1 – 

krajských, okresných, ale aj úrad špeciálnej 

prokuratúry. Prokuratúra, či už hovoríme 

o generálnej, krajskej či okresnej, chráni práva 

občanov, právnických osôb i štátu2. Čo to v praxi 

znamená si vysvetlíme cez 

úlohu prokuratúry a 

prokurátorov v trestnom 

konaní. 

Prokuratúra patrí medzi tzv. 

orgány činné v trestnom 

konaní, kam patrí aj polícia. 

Spoločne so súdmi je ich úlohou 

je zabezpečiť, aby pri páchatelia 

trestných činov boli potrestaní 

podľa nášho Trestného zákona 

č. 300/2005 Z.z. Prokurátori sú 

vlastne akousi „spojkou“ medzi 

políciou a súdmi. Kým polícia trestný čin vyšetruje 

a hľadá páchateľa, prokurátor je jedinou osobou, 

ktorá môže začať trestné stíhanie pred súdom na 

základe obžaloby alebo návrhu na obžalobu. 3 

Toto v praxi robieva až potom, ako je 

zhromaždených dostatok dôkazov pre začatie 

stíhania konkrétnej osoby, čo má na starosti 

polícia.  

Dôležitou úlohou prokurátorov je dohliadať na 

dodržanie zákonnosti – a to pred začatím 

trestného stíhania a v tzv. prípravnom konaní, ale 

aj počas neho, či po ňom – napr. keď sú osoby 

väznené alebo pozbavené svojej slobody pred 

súdom.4 Je teda akýmsi strážnikom nad činnosťou 

orgánov činných v trestnom konaní, teda aj nad 

políciou.  

                                                           
1 §40 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  
2 §3 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  
3 §2 ods. 15 Trestného poriadku 
4 §4 ods. 1 a), b)  Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 

Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát5. 

Ak zvyknete pozerať americké filmy, v scénach zo 

súdnych procesov vystupujú pred sudcom dve 

postavy právnikov – jedna, ktorá obhajuje 

obžalovaného, a tou druhou je prokurátor, alebo 

„prosecutor“. Ten väčšinou kladie obžalovanému 

nepríjemné otázky a snaží sa dokázať, že čin 

spáchal. Obhajuje tak záujmy štátu 

a spravodlivosti. U nás síce prokurátori takto 

teatrálne nevystupujú, ale ich úloha je v trestnom 

konaní rovnaká.  

Okrem účasti v trestnom konaní sa prokuratúra 

podieľa na tvorbe právnych predpisov 

a prevencii kriminality. 

Pokiaľ neplánujete 

spáchať trestný čin, 

s prokuratúrou sa 

s najväčšou 

pravdepodobnosťou 

stretnete, keď budete 

potrebovať výpis 

z registra trestov pre 

svojho budúceho 

zamestnávateľa.  

Úrad špeciálnej 

prokuratúry na rozdiel od 

„normálnych“ prokuratúr vyšetruje trestné činy 

organizovaného zločinu, korupcie a 

najzávažnejšie trestné činy finančnej a majetkovej 

kriminality. Vznikla súčasne so Špeciálnym súdom 

v roku 2004, aby prelomili miestne väzby, ktoré 

by mohli ovplyvniť odhaľovanie, vyšetrovanie a 

prípadne aj samotné súdne konanie v týchto 

závažných prípadoch. Špeciálny súd bol v roku 

2009 zrušený, jeho agendu prevzal Špecializovaný 

trestný súd.6 Úrad špeciálnej prokuratúry stále 

funguje, a to v priamej podriadenosti Generálnej 

prokuratúre. 

Viac o prokuratúre sa dozviete v Zákone č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre alebo na stránkach 

Generálnej prokuratúry SR www.genpro.gov.sk.  

 
Ľudmila Staňová 

                                                           
5 §2 ods. 5 Trestného poriadku 
6 
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0peci%C3%A1lny_
s%C3%BAd_Slovenskej_republiky 

http://www.genpro.gov.sk/


 

„Opozícia využíva možnosť, ktorú 
jej ústava ponúka -  poukazuje na 
konanie prezidenta, ktoré sa jej 

nezdá byť v poriadku.“ 

Rozhovor 
 

Marián Giba: výklad ústavy 
má byť odborný, nie politický 
 
JUDr. Mariána Gibu, PhD. môžete poznať ako 
odborníka na ústavné právo, pôsobiaceho na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského a 
od septembra 2012 ako externého 
vyučujúceho na našej fakulte. Témou tohto 
čísla je návrh na odvolanie prezidenta Ivana 
Gašparoviča. Aj preto sme pána Gibu 
požiadali o rozhovor.  
 
Náš prezident Ivan Gašparovič bol obvinený 
z protiústavného činu vo veci 
nevymenovania Jozefa Čentéša do úradu 
Generálneho prokurátora. Aký je Váš názor 
na túto udalosť? 
Záležitosť nie je jednoduchá. 
Treba oddeľovať dva 
problémy. Po prvé, či bol 
prezident povinný, alebo len 
oprávnený vymenovať za generálneho 
prokurátora toho, koho mu navrhla národná 
rada. Po druhé, v akej lehote mal konať. Kým na 
prvú otázku ústava pripúšťa jednu aj druhú 
odpoveď, pri druhej sa mi zdá byť jasné, že 
prezident nemal s rozhodnutím otáľať, a ak 
nechcel zvoleného kandidáta vymenovať, mal 
ho odmietnuť hneď, ako sa uzavrel spor okolo 
ústavnosti voľby, teda na jeseň 2011. Prezident 
republiky je totiž podľa ústavy povinný svojím 
rozhodovaním zabezpečovať plynulý chod 
ústavných orgánov, a vždy by mal konať bez 
zbytočného odkladu.  
 
Konali by ste v tomto prípade rovnako, alebo 
si myslíte, že to bol len ďalší ťah opozície? 
Celá záležitosť obžaloby je v prvom rade 
politickým aktom. Opozícia využíva možnosť, 
ktorú jej ústava ponúka -  poukazuje na konanie 
prezidenta, ktoré sa jej nezdá byť v poriadku. 
Zároveň je jasné, že obžaloba nemá šancu 
prejsť. Snahu opozície treba zrejme vnímať skôr 
v politickej rovine. Sama si je iste vedomá, že 
ústavnoprávne dôsledky z tohto postupu 
nevyplynú. 

 

Vieme, že okrem opozície podala vlastnú 
obžalobu aj OKS. Je v obžalobách nejaký 
zásadný rozdiel?  
Návrh na obžalobu prezidenta republiky môže 
na pôde národnej rady podať minimálne 30 
poslancov. Akékoľvek iné aktivity sa nedajú 
vnímať ako obžaloba prezidenta republiky 
podaná v zmysle ústavy. 
 
Je podľa vás obžaloba bežný a normálny 
postup, ktorý je potrebný uplatňovať, nech 
sa obžaloba týka akéhokoľvek činu a aj 
osoby? 
Je nutné odlišovať obžalobu v trestnom konaní 
podanú pri spáchaní trestného činu, ktorá sa 
musí podať z úradnej povinnosti, ak sú na to 
dôvody. Jej následkom môže byť odsúdenie 
páchateľa a uloženie trestu podľa Trestného 
zákona, o ktorom rozhodnú všeobecné súdy. 
Obžaloba prezidenta republiky je niečo úplne 
iné, tu vôbec nejde o trestné stíhanie. Môže ju 

podať len národná rada, čo má 
vždy politický rozmer. 
Rozhoduje o nej Ústavný súd a 
sankciou nemôže byť trest 
podľa Trestného zákona, ale iba 

strata funkcie a spôsobilosti ju opätovne získať. 
Takúto obžalobu je možné proti prezidentovi 
podať len za vlastizradu alebo úmyselné 
porušenie Ústavy. Za žiadny iný čin neprichádza 
do úvahy. 



 

„Prezident má nepochybne ústavu 
ovládať a rešpektovať, no sú určité 

ustanovenia, ktoré pripúšťajú rôzny 
výklad.“ 

,,Na zbavenie funkcie musí Ústavný súd 
dokázať úmyselné porušenie obžaloby.” – 
Pokiaľ by išlo o neúmyselné porušenie, 
nestačilo by to na zbavenie prezidenta jeho 
funkcie? 
V zmysle Ústavy je nevyhnutné preukázať 
úmysel. Keby Ústavný súd skonštatoval, že 
prezident porušil Ústavu, no neúmyselne, 
nestačilo by to na zbavenie funkcie. Taká je 
dikcia našej Ústavy. 
 
Nemyslíte si, že prezident mal čas 
,,doštudovať” si Ústavu SR, aj keď by ju 
(spolu so svojimi radcami), mal ovládať? 
Prezident má nepochybne ústavu ovládať a 
rešpektovať, no sú určité ustanovenia, ktoré 
pripúšťajú rôzny výklad. Prezident má právo 
urobiť si výklad, ktorý považuje za správny a 
postupovať podľa neho. Nemalo by to však byť 
motivované politicky, ale odborne. V prípade 
sporu o tom, aký výklad je správny, má 
posledné slovo ústavný súd. 
 
Odvolanie prezidenta by sa stalo po prvý 
krát v histórií SR. Čo by sa dialo potom? 
Viete o nejakom konkrétnom prípade z 
iných krajín? 
V prípade uvoľnenia prezidentskej funkcie by 
časť prezidentových právomocí prevzal 
predseda národnej rady, časť vláda a zostala by 
tu aj časť právomocí, ktoré by nebolo možné v 
tomto období vykonávať (napríklad udeľovanie 
vyznamenaní). Zároveň by sa vyhlásili nové 
voľby prezidenta republiky. 
Zvolený kandidát by sa 
zložením sľubu v plnej miere 
ujal prezidentských právomocí. 
 
Ste Vy za odvolanie 
prezidenta? 
Len by som to terminologicky spresnil : nejde o 
odvolanie (to by mohli iba občania v ľudovom 
hlasovaní, ktoré by musela najskôr odsúhlasiť 
národná rada), ale o obžalobu s následnou 
možnosťou straty prezidentskej funkcie. Ťažko 
sa mi vyjadruje k niečomu, čo tak či tak nemôže 
reálne nastať. Som za to, aby si prezident 
republiky plnil svoju povinnosť zabezpečovať 
riadny chod ústavných orgánov. Táto formulácia 
výslovne obsiahnutá v Ústave nie je fráza, ale 
reálna povinnosť, z ktorej podľa mňa vyplýva, 
že prezident má vždy bez zbytočného odkladu 
konať vo veciach, ktoré spadajú do jeho 
právomoci. Či už návrh prijme, alebo odmietne, 

podstatné je, že treba rozhodnúť, lebo inak to 
môže mať za následok nie riadny, ale 
mimoriadny (teda provizórny) chod ústavných 
orgánov, čo pre systém nie je dobré. 
 
Je možné odvolať prezidenta SR aj na 
základe petície?  
Nie. Okrem zbavenia funkcie ústavným súdom 
na základe obžaloby národnej rady možno 
prezidenta odvolať v ľudovom hlasovaní. Aby sa 
však občania v tomto hlasovaní dostali k slovu, 
musela by sa na ňom trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov najskôr uzniesť národná 
rada. Z istého uhla pohľadu sa dá povedať, že ak 
má prezident na svojej strane aspoň 61 
poslancov, ktorí môžu trojpätinovú väčšinu 
zablokovať, tak je nedotknuteľný, čokoľvek by 
robil. Nedalo by sa ho obžalovať ani hlasovať o 
jeho odvolaní. 
 

Richard Sulík z SAS 
upozorňuje, že podľa 
Ústavy SR je možné 
odvolať prezidenta 
ľudovým hlasovaním, 

o ktorom rozhodne NRSR. Ak sa vyhlási 
referendum, stane sa platným len vtedy, ak 
by za odvolanie zahlasovalo  viac ako 50% 
oprávnených voličov. Ak by ich zahlasovalo 
menej, znamenalo by to, že by prezidentovi 
mohlo plynúť nové funkčné obdobie? 
Áno, začalo by mu plynúť nové päťročné 
obdobie, a to aj v prípade, že by už bol v druhom 
funkčnom období. Hypoteticky by vo funkcii 
mohol byť aj dlhšie ako 10 rokov. Okrem toho, 
keby nebol odvolaný, musel by rozpustiť 
národnú radu, keďže tá sa uzniesla na hlasovaní 
o jeho odvolaní a občania sa v hlasovaní 
postavili zaňho. 
 



 

„Právo je predovšetkým 
vyjadrením hodnôt a nedá sa 

aplikovať bez morálky, zdravého 
rozumu a citu pre vec.“ 

Ohľadom prípadu vzniká mnoho názorov, 
dokonca aj vtipov. Je to podľa Vás len akýsi 
hon na prezidenta a poukazovanie, že ako 
prezident neplní svoje funkcie dostatočne? 
V politike sa mnoho vecí robí primárne v snahe 
získať body u voličov, prípadne ubrať body 
protivníkovi. Neplatí to len pri otázke obžaloby 
prezidenta, ale napríklad v prípade rokovaní o 
vyslovení nedôvery členom vlády, ktoré sa 
v minulosti konali nespočetne veľa krát. Nikdy 
však neboli úspešné a dopredu sa vedelo, že 
nebudú, no predsa sa návrhy podávali. Ak sa 
doteraz nikdy neobjavil návrh na obžalobu 
prezidenta republiky, zrejme to však znamená, 
že žiadny prezident svojím konaním doposiaľ 
nedal zámienku na takýto návrh.     
 
Vieme, že referendum na obžalobu nakoniec 
neprešlo, hlasovalo 
totiž len 45 poslancov. 
Ako by ste však 
hodnotili výrok Pavla 
Pašku, že ,,výsledok 45 
hlasov je zároveň 
dobrou správou pre Slovensko, že politický 
systém, parlament a poslanci sa správajú 
zodpovedne k veciam verejným.”? 
Ako právnik na ňom veľmi nemám čo hodnotiť. 
Je to názor predstaviteľa vládnej väčšiny, ktorý 
je v súlade s politickou pozíciou, ktorú táto 
väčšina v celej záležitosti zastáva. 
 
Okrem toho, že ste odborník na ústavné 
právo a vyučujete na Právnickej fakulte UK, 
od septembra 2012 pôsobíte ako externý 
vyučujúci aj na našej fakulte FSEV. Ste u nás 
spokojný?  
Áno, je to veľmi zaujímavá skúsenosť a 
príjemné prostredie, aj po ľudskej stránke. Je to 
pre mňa niečo nové, lebo prichádzam do styku 
so študentmi, ktorí neštudujú právo a 
uvedomujem si, že na mnohé veci majú iný 
pohľad, než na aký som zvyknutý.  
 
Akí sú študenti, ktorých vyučujete? 
Asi ako všetci študenti. Nájdu sa veľmi aktívni a 
zanietení, ale sem-tam aj pasívni a menej 
nadšení. Tak to chodí všade. So študentmi sa 
snažím diskutovať a takisto im vytvoriť priestor 
na prezentovanie svojich názorov. Snažím sa im 
vštepiť, že nestačí mechanická znalosť faktov, 
ale treba samostatne a kriticky myslieť, a 
uvažovať v súvislostiach. Toto je veľmi často 
kameň úrazu aj na právnickej fakulte.  

Vnímate nejaké viditeľné rozdiely vo výučbe 
medzi našimi študentmi a študentmi 
právnickej fakulty? 
Rozdiely veľké nie sú, možno už spomenutý iný 
pohľad na právnu problematiku. Často mám u 
študentov pocit (ale to aj na právnickej fakulte), 
že právo vnímajú len ako súhrn textov 
obsiahnutých v právnych predpisoch, ktoré 
stačí mechanicky a bez rozmyslu aplikovať. To 
je veľký omyl a príčina nášho zaostávania za 
vyspelejším svetom. Právo je predovšetkým 
vyjadrením hodnôt a nedá sa aplikovať bez 
morálky, zdravého rozumu a citu pre vec. 
Subjektívne mám tiež pocit, že študenti FSEV sa 
o niečo ťažšie zapájajú do diskusie ako študenti 
práva. Ale učil som len malú vzorku, preto 
nechcem zovšeobecňovať.  
 

Čítate PPN?  
Občas áno, ale pripúšťam určité 
rezervy, ktoré sa vynasnažím 
napraviť . 
 
Ako rád trávite svoj voľný čas? 

Mám rád pohyb a čerstvý vzduch, a tiež 
spoločnosť príjemných ľudí, snažím sa teda 
využívať každú príležitosť. Pokiaľ ide o 
dovolenku, v lete more a v zime lyže. Dôležité je 
zachovať si nadhľad a sebareguláciu, čo sa nie 
vždy celkom darí, lebo povinností je veľa, ale 
život predsa nie je len o tom… 
 
Ďakujem Vám veľmi pekne za rozhovor a 
želám príjemný zvyšok dňa! 

Sára Belová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recenzia 
 

Forbrig J. a Demeš P.: 
Obnova demokracie: Občianska 

spoločnosť a volebné zmeny 
v strednej a východnej Európe 

 

Pavol Demeš a Joerg Forbrig vo svojej publikácii 
označujú občiansku spoločnosť za hnaciu silu 
demokratizácie spoločnosti.  Zameriavajú sa na 
jej rolu v krajinách, kde sa demokratická zmena 
uskutočnila prostredníctvom mobilizácie 
spoločnosti. Krajiny prešli vlnou demokratickej 
tranzície, ktorá nastala v rôznych momentoch 
ich postkomunistickej histórie. Ich cieľom bolo 
zmeniť svoje politické zriadenia smerom 
k slobode, demokracii a vymožiteľnosti 
právnych princípov.  
 
Publikácia, ktorú vydal German Marshall Fund 
v Spojených štátoch v roku 2007 je súborom 
šestnástich autorov. Úvod k nej napísal Václav 
Havel. Kniha zachytáva udalosti, ktoré sa 
odohrali koncom 90. rokov a začiatkom nového 
milénia.  Nadväzujú na sociálne zmeny v 
krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa 
začali už v 80. rokoch minulého storočia. 
 
Autori v prvej časti knihy analyzujú rolu 
občianskej spoločnosti, ktorá sa v kľúčovom 
momente zmobilizovala a v demokratických 
voľbách bola schopná urobiť rozhodnutie 
smerom k demokracii. Päť prípadových štúdií 
očami piatich aktivistov, účastníkov 
občianskych projektov za zmenu spoločnosti, 
prináša unikátny pohľad na vývoj, dianie 
a výsledky občianskych aktivít pred a počas 
volieb. 
 
Prvá kapitola Martina Bútoru popisuje 
a analyzuje predvolebné kampane 
mimovládnych organizácií, nadácií, 
mládežníckych skupín a občianskych iniciatív, 
ktoré významne prispeli k znovunadobudnutiu 
demokracie na Slovensku. Boli odpoveďou na 
narastajúci autoritatívny režim vlád Vladimíra 
Mečiara a diali sa paralelne s budovaním 
demokratickej opozície. Zároveň prebiehala 
mobilizácia občianskej spoločnosti, ktorá spojila 
svoje sily a zahájila občiansku kampaň OK ´98 

smerom parlamentným voľbám v roku 1998. 
Martin Bútora považuje rok 1998 za zlomový 
bod v boji Slovákov za určenie charakteru štátu. 
Toto dianie nielenže pomohlo Slovensku vrátiť 
sa k demokracii, ale stalo sa pozitívnym 
príkladom pre občianskych aktivistov v iných 
postkomunistických krajinách. Medzi prvými, 
ktorí sa inšpirovali slovenským príkladom bolo 
Chorvátsko s kampaňou GLASS 99. Posolstvo 
angažovaných občanov v boji za demokraciu sa 
na prelome milénií ďalej šírilo strednou 
a východnou Európou, no nadobudlo aj 
radikálnejšie podoby. Na rozdiel od Slovenska a 
Chorvátska, v Srbsku, na Ukrajine a v Gruzínsku 
mali udalosti dramatickejší priebeh, no napriek 
tomu stále môžeme hovoriť o nenásilnej 
mobilizácii v prospech demokracie, nie o bojoch 
proti nedemokratickým panovníkom.  
 
V druhej časti nám autori ponúkajú 
komparatívnu perspektívu na túto 
problematiku. Venujú sa podrobnej analýze 
víťazstva politickej opozície, ktorá s podporou 
celonárodných občianskych hnutí dosiahla 
zmenu vo voľbách.  
 
Kniha vyzdvihuje prínos posledných volebných 
zmien v strednej a východnej Európe a kladie 
otázky ohľadom dlhodobej, tzv. „trvalo 
udržateľnej“ demokratickej zmeny v tomto 
regióne v období populistických tlakov 
a klesajúceho vplyvu Európskej únie. 
 
Pavol Demeš, významná osobnosť slovenského 
tretieho sektora, je od roku 2000 riaditeľom The 
German Marshall Fund Spojených štátov 
amerických v Bratislave, kde dohliada na 
aktivity fondu v strednej a východnej Európe. 
Po novembri 1989 P. Demeš pracoval v SAIA, 
kde sa venoval rozvoju nadácií, mimovládnych 
organizácií a think tankov. Je 
spoluzakladateľom SFPA (Slovak Foreign Policy 
Association) a  spolupracuje s IVO (Inštitút pre 
verejné otázky) na projekte Súhrnná správa 
o Slovensku, kam pravidelne prispieva analýzou 
tretieho sektora a dobrovoľníctva.  Jeho kolega 
Joerg Forbrig je v súčasnosti programový 
riaditeľ The German Marshall Fund Spojených 
štátov v Bratislave, čomu predchádzala 
spolupráca v Centre medzinárodných vzťahov 
vo Varšave.  
 
 

Veronika Strelcová 



 

 Metodologické okienko 

Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?  
 

Problém plagiátorstva je na Slovensku (a v celej 
strednej a východnej Európe) obrovský 
a dotýka sa nielen vysokého školstva, ale aj 
iných odvetví. Plagiátorstvo môže byť 
nevedomým aktom z dôvodu neznalosti 
správneho zaobchádzania s vedeckými textami, 
ako i vedomým aktom páchaným s vierou, že 
v takomto plagiátorstvu prospešnom prostredí 
sa jednoducho na plagiátora nepríde. Či už je to 
tak alebo onak, výsledok je rovnaký – miera 
plagiátorstva na Slovensku, vrátane UVPE je 
neúnosná. Preto sme pristúpili tak k výchove 
správneho zaobchádzania s vedeckými textami 
(zavedením povinného predmetu Vedecké 
písanie tak na bakalárskej ako i magisterskej 
úrovni), ako aj  k definovaniu postihov pri 
odhalení plagiátorstva. Od 30.10.2010 má UVPE 
účinné vnútorné uznesenie, podľa ktorého 
postihuje porušenie akademickej etiky 
nasledovne: 
 
Vnútorné uznesenie UVPE z 30.10.2010: 
Ak sa preukáže, že sa študent dopustil 
plagiátorstva (resp. koná v rozpore s dobrými 
mravmi v súvislosti s plnením študijných 
povinností podľa čl. 4 (5e) Disciplinárneho 
poriadku UK) v akejkoľvek písomnej práci, 
ktorú odovzdáva počas svojho štúdia  na 
jednotlivých predmetoch, vyučujúci môže 
sankciovať daného študenta (v zmysle 
študijného poriadku) známkou FX za predmet. 
Ak ide o opakovaný či závažný prípad 
plagiátorstva bude voči tomuto študentovi 
zahájené disciplinárne konanie s návrhom na 
podmienečné alebo nepodmienečné 
vylúčenie zo štúdia. 
 
Každoročne sa však nájdu študenti, ktorí 
napriek absolvovaniu predmetu Vedecké 
písanie vedome porušujú akademickú etiku. Na 
základe vnútorného uznesenia sú aj 
postihovaní, či už známkou FX za predmet, ale aj 
zahájením disciplinárneho konania. Dokonca 
boli niektoré porušenia i tak závažné, že došlo 
i k nepodmienečnému vylúčeniu zo štúdia. 
  
Čo je plagiátorstvo? 
Podľa Slovníka cudzích slov (Petráčková a kol. 
1997: 713), plagiát znamená „nedovolené 

napodobenie, preberanie umeleckého alebo 
vedeckého diela bez uvedenia vzoru alebo 
autora“. To znamená, že ak používame cudzie 
myšlienky, formulácie, poznatky, tabuľky, 
výpočty, schémy, atď. a vydávame ich za svoje, 
dopúšťame sa plagiátorstva, t.j. podvodu či 
krádeže. Plagiátorstvo sa nevzťahuje iba na 
neodcitované uvádzanie myšlienok iných 
autorov, ale týka sa aj nesprávneho uvedenia 
zdroja. V prípade pochybností je vždy lepšie 
uviesť zdroj pomocou citácie a naštudovať si 
techniky citovania každej citačnej konvencie. 
 
Ako predchádzať plagiátorstvu? 
Základným pravidlom je, aby sme v texte 
jednoznačne rozlíšili čo je výsledok našej práce 
a ktoré myšlienky či fakty sú prevzaté. Na to je 
dôležité ovládať niekoľko vecí:  

a) správny spôsob argumentácie 
a výstavby odseku a textu, 

b) správne začlenenie citovania do textu, 
c) osvojenie si a využívanie techník 

citovania a odkazovania jednotlivých 
citačných konvencií (napr. ISO 690, APA, 
MLA, Chicago), ktoré presne definujú 
pravidlá čo sa preberá, od koho sa 
preberá a ako sa identifikuje zdroj 
(prameň), z ktorého sa preberá. 

 
Argumentačný text má v podstate trojčlennú 
štruktúru (tzv. Toulminov model): tvrdenie, 
dôkaz a zdôvodnenie. Možno ich 
charakterizovať nasledovne: 
■ Tvrdenie (T), nazývané aj tézou (ang. claim) 
je vyhlásením stanoviska/pozície, ktoré treba 
zdôvodniť; 
■ Dôkaz (D) (ang. evidence) fakty/argumenty, 
ktoré sa uvádzajú na podporu tvrdenia a ktoré 
čitateľ môže akceptovať, odmietnuť alebo 
s nimi polemizovať; 
■ Zdôvodnenie (Z) (ang. warrant) vysvetľuje 
spojenie medzi tvrdením a dôkazom, t.j. záver, 
ktorý vyplýva z usudzovania a argumentácie. 



 

Výstavba textu 
Zjednodušene môžeme povedať, že každý odsek 
má jednu hlavnú myšlienku, ktorá je vystavaná 
do podoby Tvrdenie – Dôkaz – Zdôvodnenie. 
Tvrdenie uvádza hlavnú myšlienku samotného 
odseku a uvedie čitateľa do problematiky. 
Každý po prečítaní prvej vety, vie o čom daný 
odsek bude. Ide teda o naše tvrdenie – našu 
myšlienku. Aby však neostala na úrovni len 
tvrdenia („jedna babka povedala“), je potrebné 
k tvrdeniu uviesť dôkazy, či už z nášho 
primárneho výskumu (dáta) alebo referencia na 
iných autorov, ktorí dospeli k podobným 
tvrdeniam a záverom na základe ich bádania.  
 
Najvyššiu dôveryhodnosť získame, ak priložíme 
množstvo primárnych a sekundárnych zdrojov. 
Ide vlastne o najčastejší dôvod citovania a 
parafrázovania. Týmto spôsobom 
demonštrujeme ako sme zvládli danú tému, že 
poznáme výstupy a argumenty iných 
odborníkov v problematike a/alebo, že sme 
zvládli svoj výskumný projekt. To znamená, že 
pri udávaní sekundárnych dôkazov sa 
odvolávame na mienku, tvrdenie, názor inej 
uznávanej autority, ktorá už svoje tvrdenia 
a dôkazy publikovala napr. v odborných či 
vedeckých časopisoch, monografiách, 
konferenčných príspevkoch či v dennej tlači. 
A keďže nejde o našu vlastnú myšlienku, ale o 
cudziu, je nutné uviesť zdroje. Sila takéhoto 
dôkazu spočíva v tom, že naše tvrdenie sa 
zhoduje s myslením a mienkou ľudí, ktorých 
čitateľ pozná a uznáva. Pritom sekundárne 
údaje môžeme priamo citovať alebo 
parafrázovať pri dodržiavaní štandardov 
citačných konvencií.  
 
Nestačí však uvádzať dôkazy, je nutné i zaujať 
postoj - čo daný dôkaz znamená, aký je vzťah 
k hlavnej myšlienke, aké má obmedzenia, atď. 
To robíme v časti „zdôvodnenie“. Na záver musí 
autor nejakým spôsobom odsek ukončiť. 
Ukončenie musí tvoriť akýsi most k uvádzacej 
vete, buď jej preformulovaním alebo 
zhodnotením čo sme daným odsekom zistili či 
povedali. Nikdy nekončíme odsek uvedením 
dôkazov bez vysvetlenia. Samozrejme, samotný 
argumentačný text môže (a aj býva) oveľa 
komplexnejší a vtedy je dôležité ovládať 
pravidlá viazanosti textu. 
 
Ak pochopíme logiku výstavby odsekov 
a samotného textu, zistíme, že odkazovanie na 

iné myšlienky má svoju funkciu v texte 
a poukázaním na sekundárne zdroje len 
vyzdvihujeme vlastné tvrdenie. Ak to zhrnieme 
(a zjednodušíme), argumentačný text 

- nepozná jednovetové odseky – pretože 
by boli len izolovanými tvrdeniami, ktoré 
nemajú žiadnu hodnotu ak za nimi 
nenasledujú dôkazy, 

- nepozná odseky, ktoré sú len odkazy na 
zdroje bez vlastného vkladu (bez hlavnej 
myšlienky na úvod a vlastnej 
interpretácie na záver), 

- nepozná odkazy na zdroje na záver 
odseku. 

 
Mnohokrát sa študenti mylne domnievajú, že 
plagiát je len „kopírovanie“ a „preberanie“ bez 
uvedenia zdroja. Už sme si však spomenuli, že 
plagiát sa nevzťahuje len na neuvedenie zdroja, 
ale aj na nesprávne uvádzanie zdroja, resp. na 
prebratie základnej myšlienky, ktorú sme mohli 
sami rozviť. Pre vyučujúceho je potom 
nesmierne náročné stanoviť, či študent 
neuvádza zdroje, resp. nesprávne uvádza zdroje 
z nevedomosti alebo z vedomého podvodu. 
Základným pravidlom je, ako sme si už na 
mnohých miestach povedali, aby sme v texte 
jednoznačne rozlíšili čo je výsledok našej práce, 
a čo je prevzaté. 
 
Spôsoby citovania 
Ak chceme začleniť do našej argumentácie 
referencie na inú autoritu (dôkazy) a oprieť sa 
o myšlienky a výstupy iných autorov, musíme sa 
rozhodnúť, či tak urobíme: doslovným 
citovaním, parafrazovaním alebo 
sumarizáciou. Tieto tri typy citovania 
vyjadrujú mieru priblíženia sa citácie v texte 
originálnemu zdroju. Kým doslovný citát je 
identický s originálom v každom prebratom 
slove a ide prevažne o kratšie pasáže z 
originálneho zdroja, parafráza prerozpráva 
originálny text vlastnými slovami a zvyčajne ho 
mierne skráti. Pri sumarizácii dochádza k 
najväčšiemu skracovaniu originálneho textu, 
keďže je z neho vyabstrahovaná len hlavná 
myšlienka. Pri všetkých troch typoch citovania 
je nutné uvádzať zdroj tak, aby ho bolo možné 
identifikovať čitateľmi textu. 
 
Vo vedeckých textoch pritom najčastejšie 
využívame parafrázovanie alebo sumarizáciu. 
Doslovný citát je mimoriadne zriedkavý (max. 
1-2 krát v seminárnej práci o rozsahu 20-30 



 

strán), keďže doslovným citátom chceme 
naznačiť, že originál je nezvyčajný, 
provakatívny, mimoriadne výstižný alebo 
dôležitý vo voľbe slov. Ak takáto skutočnosť 
nenastane (90% prípadov), snažíme sa 
parafrázovať, t. j. povieme to, čo povedal iný 
autor, avšak svojimi vlastnými slovami. 
Parafráza je teda legitímnym spôsobom ako si 
„požičať“ cudzie myšlienky tak, že ich 
prerozprávame vlastnými slovami a uvedieme 
zdroj. Parafrazovaním dokazujeme, že sme textu 
porozumeli a sme schopní ho voľne 
prerozprávať, čo je základ, ktorý sa od 
študentov vyžaduje. Ak nie sme schopní 
povedať základnú myšlienku z hlavy, znamená 
to, že sme textu neporozumeli a je 
pravdepodobné, že parafráza nebude 
dostatočná, čím sa dopustíme plagiátorstva. 
Bohužiaľ, v slovenskom školstve (ako i v iných 
krajinách strednej a východnej Európy) sa 
nekladie dostatočný dôraz na vyučovanie 
správneho parafrázovania, čo je a čo nie je 
parafráza, a čo je už plagiátorstvo.  
Pripomeňme si základné pravidlá správneho 
parafrázovania: 

 vždy musíme uchovať pôvodný význam 
textu (ako i vzťah medzi hlavnou 
myšlienkou a podpornými argumentmi), 

 využívame čo najviac synoným na 
vyjadrenie pôvodnej myšlienky (okrem 
kľúčových slov a fráz, ktoré 
ponechávame pôvodné), 

 pôvodné kľúčové slová a frázy dávame 
do úvodzoviek, 

 meníme pôvodnú syntax a gramatickú 
štruktúru vety (napr. dlhšie vety 
rozbíjame do kratších, kratšie meníme 
na dlhšie, meníme slovné druhy, pasívne 
vety na aktívne, atď.), 

 meníme poradie a spôsob prezentovania 
informácií a dát (bez toho aby sme 
zmenili význam), 

 snažíme sa vystihnúť mieru istoty 
pôvodného autora ako i naše stotožnenie 
sa, resp. zaujatie postoja 
k vypovedanému textu (parafráze) 
pomocou uvádzacích slovies a fráz, 

 vždy si zaznamenáme odkaz na pôvodný 
zdroj (autor, rok, strana), aby sme mohli 
parafrázu správne odkázať na pôvodný 
zdroj. 
 
 
 

Integrácia citácie do textu 

Či už ide o doslovný citát, parafrázu alebo 
sumarizáciu, tieto odvolávky na iných autorov 
majú podpornú fukciu v našom texte. Stále sme 
primárnymi autormi textu, a preto je na našej 
zodpovednosti vhodne prepojiť našu 
argumentáciu v zmysle Toulminovho modelu 
s citovaným materiálom. Väčšina vedeckého 
textu sa snaží zdroj nejakým spôsobom 
integrovať do samotných viet z jednoduchých 
dôvodov. Je oveľa jednoduchšie identifikovať 
kedy sa odvolávame na iných autorov, keďže sú 
integrovaní vo vete a je oveľa jednoduchšie 
viesť s týmito autormi diskusiu. V slovenskom 
kontexte ide predovšetkým o slovesá ako 
uvádza, argumentuje, navrhuje, tvrdí, 
poznamenáva, diskutuje, ukazuje, vysvetľuje, 
podotýka, konštatuje, odporúča, definuje, radí, 
navrhuje, podporuje, chce, oponuje, opisuje, 
kritizuje, verí, uznáva, analyzuje, odhaľuje, 
súhlasí, vymenuje, indikuje, atď. V slovenskom 
jazyku sa často vyskytujú aj jazykové 
prostriedky ako podľa xy. Okrem toho, 
integrovaním citácie do vety a využitím 
uvádzacích slovies môžeme vyjadriť mieru 
nášho súhlasu, nesúhlasu, resp. zaujať 
stanovisko voči vypovedanému. Využitím 
uvádzacích slovies sa tak môžeme vyvarovať 
obvineniu z plagiátorstva, lebo jasne rozlíšim 
kedy ide o moje a kedy o cudzie myšlienky. 

Techniky odkazovania na zdroje 

Keď už máme referencie na cudzie myšlienky 
správne začlenené do argumentačného textu, 
musíme si dávať pozor na techniky 
odkazovania na zdroje, a to odkazy 
v hlavnom texte ako aj v zozname použitej 
literatúry (bibliografických odkazov). Voľba 
citačnej stratégie je všeobecne vnímaná ako 
niečo, čo sa riadi prevažne konvenciami 
príslušnej disciplíny/odboru, resp. 
preferenciami vydavateľstievMožno uplatniť tri 
metódy, v rámci ktorých rozoznávame niekoľko 
variantov v závislosti od citačných konvencií 
vedných odborov: 

■ metóda prvého citačného údaja alebo tzv. 
vnorený bibliografický odkaz (nazývaná 
aj metóda autor-rok vydania), v ktorej sa 
skrátené citácie (odkazový aparát) objavujú v 
zátvorke v hlavnom texte. Na konci textu je 
abecedne zoradený zoznam bibliografických 



 

údajov. Vo všeobecnosti sa táto metóda 
uplatňuje predovšetkým v spoločenských 
vedách, ako napr. psychológia, sociológia, 
lingvistika, ekonómia a právo, ale aj vo filológii 
či niektorých technických vedách. 

■ metóda priebežných číselných odkazov,  pri 
ktorej je citácia spojená s číselným odkazom v 
podobe horného indexu za preberanou časťou 
v hlavnom texte. Tieto čísla odkazujú na 
poznámky v dolnej časti strany pomocou 
poznámok pod čiarou (footnote), prípadne na 
konci textu (endnote). Súčasťou je aj abecedne 
zoradený zoznam bibliografických údajov na 
konci textu. Vychádza sa z citačnej konvencie 
University of Chicago, resp. manuálu, ktorý 
zostavila Turabian Kate a uplatňuje sa 
predovšetkým v humanitných (predovšetkým 
v obore história) a prírodovedných vedách. 

■ metóda odkazov poradovými číslami, pri 
ktorej sa dávajú číslice v hlavnom texte do 
hranatých zátvoriek, ktoré korešpondujú s 
číslovaným zoznamom na konci textu. Táto 
metóda bola vyvinutá Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) a využíva sa v 
počítačových a technických vedách, prípadne v 
medicíne. 

Cieľom citačných konvencií je zadefinovať jasné 
pravidlá na techniku citovania a odkazovania, 
a teda jasné označenie toho, čo sa preberá, od 
koho sa preberá a presná identifikácia zdroja 
(prameňa), z ktorého sa preberá. Jasne 
stanovené pravidlá následne uľahčujú 
orientáciu v texte čitateľovi, ktorý môže ľahko 
a efektívne hľadať informácie, ktoré ho 
zaujímajú. Pri citovaní a odkazoch vo vedeckých 
textoch sú najdôležitejšie tri zásady, ktorých 
splnenie sa nekompromisne vyžaduje nielen na 
akademických pracoviskách, ale predovšetkým 
v redakciách a vydavateľstvách odborných 
časopisov a publikácií: 

- v texte musia byť jasne oddelené vlastné 
myšlienky, vlastná argumentácia, dáta 
z empirického výskumu a formulácie od 
prevzatých myšlienok, aby sme predchádzali 
plagiátorstvu, 
- všetky preberané myšlienky musia 
identifikovať pôvodný prameň pomocou 
úplných údajov o zdroji, aby ho bolo možné 
bez ťažkostí opäť vyhľadať. Hlavná štruktúra 
a povinné údaje pre všetky citačné konvencie je 

autor/názov/fakty o dokumente/údaje 
o čase, 
- v celom vedeckom texte (publikácii, článku, 
semestrálnej či kvalifikačnej práci, a pod.) 
musíme používať jedinú a rovnakú metódu, 
resp. citačnú konvenciu a jej variant v rámci 
metódy - techniku citovania. Poradie údajov v 
odkaze (v popise zdroja) je záväzné, hoci sa 
môže v rozličných citačných konvenciách, 
prípadne ich variantoch líšiť. 
 
 

Na záver si zhrnieme, kde všade je nutné uviesť 
zdroj, aby sme sa nedopustili plagiátorstva 
a kde to naopak nie je potrebné,.  

VŽDY JE NUTNÉ UVIESŤ ZDROJ, ak preberané 
myšlienky nie sú naše vlastné: 

 pri akomkoľvek prevzatí doslovnej frázy, 
konkrétnych čísiel a faktov, 

 pri prevzatí kľúčových slov a myšlienok, 
ktoré boli zverejnené v odborných 
časopisoch, monografiách, tlačených 
médiách, televízii, internete, listovej 
korešpondencii a v iných typoch médií, 

 pri informáciách získaných pomocou 
rozhovorov s inou osobou (interview, 
emailový alebo telefonický kontakt), 

 pri reprodukovaní tabuliek, grafov, 
fotografií, ilustrácií a iného vizuálneho 
materiálu.  

NIE JE POTREBNÉ UVIESŤ ZDROJ, ak ide o naše 
vlastné myšlienky alebo výsledky: 

 vlastná skúsenosť, postrehy, myšlienky, 
pohľad, analytické závery či 
polemika/diskusia o určitej problematike,  

 výsledky vlastného výskumu, 
 vlastný vizuálny materiál (tabuľky, 

fotografie, atď.), hoci momentálne je 
zvykom uviesť „Zdroj: autor(ka)“, 

 všeobecne známy fakt (nie ak ide 
o konkrétne dáta alebo fakty čerpané z 
dokumentov). 

Odporúčame však, aby si každý, v prípade 
pochybností, naštudoval aj relevantné príručky 
jednotlivých citačných konvencií. 

 
 

Katarína Staroňová 



 

Práce študentov 
 

Seminárne práce z predmetu 
Korupcia a klientelizmus 
 
V rámci predmetu Korupcia a klientelizmus7, ktorý sa 
vyučuje v zimnom semestri na bakalárskom stupni 
Aplikovanej ekonómie, študenti mali za úlohu 
vypracovať seminárnu prácu. Jej  cieľom bolo 
analyzovať konkrétne verejné obstarávanie. 
Z množstva zaujímavých prác sme vybrali dve, ktoré 
príkladne poukazujú na (ne)efektívnosť pri 
verejnom obstarávaní vo verejnom sektore. Práca 
Andrei Benkovej skúmala efektívnosť nakupovania 
„bežného“ papiera A4 v piatich bratislavských 
mestských častiach. Výskum Romany Sěvskej sa 
zaoberal efektívnosťou obstarávania tonera do 
tlačiarní a kopírovacích strojov v piatich obvodných 
úradoch z rôznych krajov Slovenska.  
 

Andrea Benková: Cena papiera sa líši 
o viac ako 25%  
 

Cieľom výskumu bolo zistiť efektívnosť 
obstarávania kancelárskeho papiera A4, kvality B, 
80 g, 500 hárkov v piatich vybraných bratislavských 
mestských častiach. Tým sme zaslali Žiadosť 
o sprístupnenie informácii, odvolávajúc sa na Zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z. z.. 
Jednotlivé bratislavské mestské časti nám 
požadované informácie poskytli a my sme  ich 
následne vyhodnotili. 
 
Môžeme konštatovať, že z vybraných mestských 
častí najlacnejšie obstaráva kancelársky papier 
Petržalka, a to za 2,39 € s DPH (tabuľka 1).  
 
 
Tabuľka 1: Obstarávanie kancelárskeho papiera 
mestskými časťami Bratislavy  

                                                           
7 Predmet vyučuje Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD 
a doktorand Mgr. Roman Mužik 

V porovnaní s ňou sa predraženie ostatnými 
mestskými časťami pohybuje v škále 3,93% až 
25,94%. Naopak, mestské časti Nové Mesto a Rača 
nakupujú kancelársky papier najdrahšie. Kartón 
papiera si dokonca obstarali o približne 10% 
drahšie ako je najnižšia ponúkaná cena na internete 
firmou Office Depot. Tá predáva kartón 
kancelárskeho papiera porovnateľnej kvality za 
2,748 s DPH. 
 
Graf 1: Predraženie obstarávania nákupu papiera v 

porovnaní s mestskou časťou Petržalka

 

Firma Xepap, s. r. o. bola víťazným dodávateľom pri 

dvoch z piatich oslovených mestských častí. 

Pozoruhodné je, že rovnaký tovar dosiahol rozdiel 

v cene viac ako 20%. Priemerne sa do verejného 

obstarávanie zapojilo 4,5 uchádzačov. Aj keď táto 

vzorka nie je postačujúca, môžeme si všimnúť, že pri 

najnižšom počte uchádzačov (3) je cena najvyššia, 

pričom pri najvyššom počte (7) uchádzačov je 

značne nižšia. Aj tento „minivýskum“ nás utvrdzuje 

v tom, že cena v tendri závisí od počtu ponúk. 

Rozdiel medzi najlacnejším a najdrahším 

dodávateľom bol pritom až 25%. 

zdroj: autorka 



 

Romana Sěvská-Stěpaněnko:  
Pri obstarávaní tonerov je možné 
ušetriť stovky eur ročne 
 

Cieľom mojej analýzy bolo zistiť 
efektívnosť obstarávania tonera do 
tlačiarní a kopírovacích strojov. Ide o 
spotrebný materiál, ktorý sa používa v 
každej z vybraných inštitúcií a je ľahko 
dostupný na trhu. Konkrétne ide o toner 
CE505X Black, čiernu vysokokapacitnú 
tlačovú kazetu pre laserové tlačiarne HP 
LaserJet. Nákup tohto produktu som 
porovnala v piatich obvodných úradoch z 
rôznych krajov Slovenska,  konkrétne na 
Obvodnom úrade v Malackách, Trnave, 
Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Žiare nad 
Hronom. Moje zistenia prehľadne zachytáva 
Tabuľka č. 2, kde sú znázornené všetky nákupy 
toneru HP CE505X za obdobie január - október 2012 
v spomínaných úradoch. 
 
Tabuľka 2: Nákup tonerov v jednotlivých 
obvodných úradoch 

V  tabuľke č. 2 je vyznačená najvyššia a najnižšia 
nákupná cena. Rozdiel medzi nimi je 44,27€. 
Rozdielnu cenu si od rovnakého dodávateľa 
vysúťažili v Malackách a Trnave, kde spoločnosť 
Activa Slovakia s.r.o. predala rovnaký tovar o 20€ 
drahšie. Obvodný úrad v Trnave si zároveň obstaral 
tovar za najvyššiu cenu spomedzi všetkých 
skúmaných úradov. Najlacnejšie kúpil toner 
Obvodný úrad v Trebišove. Ten ho kúpil od 
spoločnosti REGIO - spol. s r.o. Kráľovský Chlmec za 
88,94 € (Graf 2). 
 
 

Graf 2: Ceny tonerov podľa jednotlivých obvodných 
úradoch 

zdroj: autorka 
Záver 
Napriek tomu, že analyzované tovary patria k  
bežným lacným spotrebným materiálom a rozdiely 
v cenách sa nám zdajú minimálne, treba si uvedomiť 
rozšírenosť a spotrebu takýchto materiálov. 
Prieskum uvádza8, že jeden úradník minie ročne 

v priemere 10 000 hárkov 
kancelárskeho papiera, čo 
predstavuje 20 balení obsahujúcich 
500 hárkov. Pri celkovom počte 
úradníkov na Slovensku ide 
o desiatky tisíc balení. Čo sa farby 
do tlačiarne týka, stačí veľmi 
jednoduchý prepočet: Ak by 
obvodný úrad v Trnave minul jeden 
toner HP CE505X mesačne, mohol 
by ročne ušetriť zo štátneho 
rozpočtu viac ako 500€ ak by toner 
kúpil  za najnižšiu trhovú cenu 
(88,94€).  
V celom byrokratickom aparáte 
tieto na prvý pohľad zanedbateľné, 
rozdiely môžu predstavovať 
desiatky až stovky tisíc eur. Treba si 
však uvedomiť, že kancelársky 
papier a toner do tlačiarní tvoria len 
minimum tovarov, ktorú sú 

obstarávané vo verejnom obstarávaní. Ak by sme 
spravili porovnanie všetkých obstarávaných tovarov 
a služieb, celková hodnota neefektívne využitých 
prostriedkov platcov daní kvôli neefektívnemu a 
netransparentnému obstarávaniu by sa podľa nás 
pohybovala v miliónoch eur. Aj preto by sme mali 
dbať na maximálne zefektívnenie a transparentnosť 
verejných obstarávaní, nakoľko pri každom 
obstarávaní ide o NAŠE peniaze! 

Roman Mužik 

                                                           
8 Reduce.org: Prieskum spotreby papiera v kancelárii. 
[online],[cit. 1.3.2013],Dostupné na internete: 
http://156.98.19.245/paper/index.html 



 

Štúdia 
 

Analýza časovej dostupnosti meraná 
dĺžkou čakacej doby na elektívne9 
výkony 
 
Na Slovensku sa na čakaciu listinu dostávajú 
pacienti s tzv. indikovanou zdravotnou 
starostlivosťou, teda takou, ktorá nie je akútna a jej 
odklad nespôsobí zhoršenie zdravotného stavu 
pacienta. Väčšinou ju nie je možné poskytnúť 
okamžite z finančných, kapacitných alebo iných 
dôvodov, a práve preto vznikajú  čakacie listiny. 

Kde, na čo a ako dlho sa čaká? 

 
Podľa vyhlášky sa na čakaciu listinu zaraďujú 
pacienti s (1) chorobami oka a jeho adnexov 
vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky; (2) 
chorobami obehovej sústavy; (3) chorobami 
svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 
vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky; (4) 
vrodenými chybami, deformáciami a 
chromozómovými anomáliami a pacienti, ktorí 
čakajú na (5) rádiologické vyšetrenie – mamogram a 
(6) liečbu rádiojódom pri tyreotoxikóze. 

Podľa údajov z Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (ÚDZS) na Slovensku už dlhodobo 
najviac pacientov čaká na operatívne riešenie 
bedrového a kolenného kĺbu, operáciu katarakty 
(šedý zákal) a viaceré ochorenia súvisiace 
s aterosklerózou. Vzhľadom na to, že verejnosti nie 
sú nikde dostupné presné informácie ako dlho sa 
čaká s určitou diagnózou u jednotlivých 
poskytovateľov, rozhodli sme sa za pomoci 
výskumnej  metódy „mystery shopping“ zistiť dĺžku 
čakania u vybraných poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti pre operáciu bedrového a kolenného 
kĺbu a operáciu katarakty. 

Metodika výskumu  
 
Do výskumu sme náhodne zapojili zástupcov 
rôznych poskytovateľov od Univerzitnej nemocnice 
a Fakultných nemocníc cez nemocnice v správe VÚC, 
MZ SR a súkromnej spoločnosti až po súkromnú 
kliniku. Počet oslovených poskytovateľov bol 17 pre 
totálnu endoprotézu (TEP) kolena (2 boli vylúčení 
na základe toho, že daný výkon už nevykonávajú), 
17 TEP bedrového kĺbu (1 bol vylúčený na základe 
toho, že daný výkon už nevykonáva) a 23 pre 

                                                           
9 Elektívne výkony – ide o plánované chirurgické zákroky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elective_surgery).  

operáciu katarakty (1 bol vylúčený na základe toho, 
že daný výkon už nevykonáva).   

Za výskumnú metódu sme si zvolili Mystery 
shopping (fiktívny nákup). Je to marketingová 
výskumná technika, ktorej cieľom je vyhodnotiť 
úroveň poskytovaných služieb a v nadväznosti na to 
iniciovať skvalitnenie týchto služieb. Podstatou je, že 
sledované organizácie sú navštevované alebo 
kontaktované fiktívnymi zákazníkmi, ktorí 
predstierajú záujem o nákup určitej služby alebo 
produktu. Mystery shopper postupuje podľa 
stanoveného scenára a bezprostredne po 
uskutočnení fiktívneho nákupu vypracuje objektívne 
hodnotenie skúmaných faktorov, ktoré ovplyvňujú 
spokojnosť zákazníka. Cieľový subjekt nie je v dobe 
uskutočnenia mystery shoppingu oboznámený s 
tým, že je skúmaný. V našom prípade znel scenár 
približne nasledovne:  

„Moja mama/otec potrebuje operáciu (totálnu 
endoprotézu bedrového/kolenného kĺbu alebo šedého 
zákalu). Tam, kde ju poslali jej však ponúkli termín až 
XY mesiacov. Kedy by mohla/mohol dostať termín u 
vás?“  

Pre tento typ výskumu sme rozhodli preto, lebo 
akékoľvek oficiálne vyžiadanie dát, by mohlo mať za 
následok skreslenie údajov, vzhľadom na to, že 
poskytovatelia by sa v rámci národného porovnania 
mohli snažiť dáta upraviť, aby sa umiestnili na 
lepšej pozícii. 

Výskum sme realizovali od 9. 5. 2012 do 16. 5. 2012. 
Údaje sme si chceli overiť aj v zdravotných 
poisťovniach, no tie na naše žiadosti nereagovali.  

Poznámka k metodológii: Pri telefonickom rozhovore 
sme nemohli overiť či lekár, ktorý nám údaje 
poskytoval bol dostatočne erudovaný, nezavádzal 
alebo úmyselne neklamal.  

Výsledky 

TEP kolenného kĺbu 
Z vybranej vzorky nemocníc sa najdlhšie čaká vo 
fakultných nemocniciach v Trenčíne a v Prešove – 
približne 3 roky.  Najskôr ponúknu termín na 
operáciu v súkromnej klinike, kde však treba rátať 
s vysokými poplatkami. Dĺžka čakacej doby sa medzi 
jednotlivými poskytovateľmi výrazne odlišuje. 
Nezáleží na tom, či ide o fakultnú alebo univerzitnú 
nemocnicu (napr. UNLP v Košiciach vs. FN 
v Trenčíne alebo UN Ružinov vs. FN v Nitre), či 
pôsobí na západe alebo východe (FN v Trenčíne vs. 
FNsP v Prešove alebo FN Nitra vs. UNLP 
v Košiciach). Typ zariadenia a miesto jeho sídla nie 
sú kľúčové parametre pre dĺžku čakacej doby. 
Musíme však uznať, že okrem FNsP v Prešove, sú na 
východnom Slovensku čakacie lehoty o niečo kratšie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elective_surgery


 
Celkovo, bez ohľadu na typ zariadenia a poisťovňu, 
je čakacia doba na TEP kolena približne 15 
mesiacov. 

TEP bedrového kĺbu 
Čakacie doby u jednotlivých poskytovateľov na TEP 
bedrového kĺbu sa výrazne neodlišujú od čakacích 
dôb na TEP kolenného kĺbu. Z vybranej vzorky sa 
opäť najdlhšie čaká vo 
Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne (približne 3 
roky) a Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou 
J. A. Reimana v Prešove 
(približne 2 a pol roka). 
Najkratšia doba je opäť 
v súkromnej klinike, kde 
však rovnako ako pri 
TEP kolenného kĺbu 
treba rátať s poplatkami. 
Krátko trvá aj čakanie v Nemocnici s poliklinikou 
Štefana Kukuru Michalovce a. s., Univerzitnej 
nemocnici L. Pasteura v Košiciach a Nemocnici 
s poliklinikou Považská Bystrica – pacient sa na 
operáciu dostane do 3 mesiacov. Opäť sme 
svedkami toho, že krátke čakacie doby môžu byť aj 
vo veľkej nemocnici, ktorej zriaďovateľ je štát 
(UNLP Košice), ale aj v menších nemocniciach, 
ktoré sú v rukách samosprávneho kraja (NsP 
Považská Bystrica), či v súkromnej spoločnosti 
(NsP Michalovce, člen skupiny Svet zdravia). 
Najdlhšie priemerné doby na TEP bedrového, ale aj 
kolenného kĺbu sú vo fakultných nemocniciach. 
Celkovo, bez ohľadu na typ zariadenia a poisťovňu, 
je čakacia doba na TEP bedrového kĺbu približne 
14 a pol mesiaca.    

Operácia katarakty 
Čakacie doby na operáciu katarakty sú oproti 
čakaniu na totálnu endoprotézu niekoľkonásobne 
kratšie.  Priemerná čakacia doba na operáciu 
katarakty je 3 mesiace. Líši sa tak medzi 
zdravotnými poisťovňami, ako aj medzi 
zdravotníckymi zariadeniami. Z vybraných 
poskytovateľov sa najdlhšie čaká v nemocnici 
v Topoľčanoch (7,5 mesiaca), Univerzitnej 
nemocnici v Martine a Fakultnej nemocnici 
s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove (7 mesiacov).  
Najskôr, a to už do jedného mesiaca od nahlásenia, 
môže byť pacient operovaný vo viacerých 
súkromných spoločnostiach, ale aj univerzitných 
nemocniciach v Košiciach a sv. Cyrila a Metoda 
v bratislavskej Petržalke alebo vo všeobecnej 
 nemocnici v Rimavskej Sobote či NsP v Trebišove. 
Na dĺžku čakania majú vplyv aj poplatky (70 – 
200 €), za pomoci ktorých sa čakacia doba na 
súkromných klinikách a v niektorých neštátnych 
nemocniciach výrazne skracuje. 

Porovnanie poisťovní  
Pri dĺžke čakania na plánovanú starostlivosť závisí, 
v ktorej zdravotnej poisťovni je poistenec poistený. 
Graf 7 znázorňuje rozdielnosť dĺžky jednotlivých 
čakacích lehôt pri troch spomínaných výkonoch.  

Graf 1: Porovnanie čakacích dôb pre jednotlivé 
ochorenia podľa poisťovne v dňoch 

Zdroj: autor, 2012 
 
Na totálnu endoprotézu kolenného kĺbu čakajú 
najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, približne 18 mesiacov, čo je v porovnaní 
s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 
mesiacov, o 5 mesiacov viac. Aj na totálnu 
endoprotézu bedrového kĺbu čakajú najdlhšie 
poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, necelých 
17 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou 
a Unionom, kde sa čaká približne 13 a pol mesiaca, 
o necelé 4 mesiace viac. Pri katarakte je čakacia 
doba vyrovnaná bez väčších odchýlok medzi 
poisťovňami, približne 3 mesiace. Zo všetkých 
poisťovní, pri všetkých ochoreniach má najkratšie 
čakacie listiny zdravotná poisťovňa Union. 

Závery a odporúčania 

 
Analýza čakacích listín nás presvedčila, že je 
potrebné čo najskôr ustanoviť zákonný nárok, aby 
pacienti vedeli na aké služby majú nárok, v akom 
časovom horizonte a s akou mierou spoluúčasti. 
Tento nárok musí byť zadefinovaný v troch 
rovinách: (1)Vecnej, ktorá definuje na aké zdravotné 
služby má poistenec nárok z verejného zdravotného 
poistenia. Každý poistenec musí už pred vstupom do 
ambulancie vedieť, na čo má neodškriepiteľný 
zákonný nárok a naopak, čo dostať môže, no nemusí. 
(2) Časovej, ktorá definuje v akom časovom 
horizonte majú byť poistencovi poskytnuté 
jednotlivé zdravotné služby. Voči pacientom je 
maximálne nezodpovedné, aby v jednom meste 
čakali na zákrok 4 roky, pričom v susednom meste 
sa naň čaká 2 mesiace. Je potrebné stanoviť 
maximálnu (garantovanú) čakaciu dobu pre 
jednotlivé služby, počas ktorej bude musieť byť 
služba vykonaná. (3) Finančnej, ktorá definuje, aká 
má byť spoluúčasť pacienta pri jednotlivých 
zdravotných službách. Jedným z častých problémov 



 
v zdravotníctve je, že pacienti nevedia komu, koľko 
a začo majú vlastne platiť, čo sa dá veľmi 
jednoducho zneužiť. 

Vedenie čakacích listín v súčasnej podobe vytvára 
ideálne prostredie na korupčné správanie. Jasné 
pravidlá, ako aj transparentnosť a zverejňovanie 
čakacích listín, znížia výskyt príležitostí pre 
„zlyhania jednotlivcov“. Tento priestor na korupciu 
vzniká z dvoch dôvodov. Po prvé, nikde nie je 
zverejnené koľko pacientov a ako dlho približne čaká. 
Nedá sa preto skontrolovať či vďaka neoficiálnym 
poplatkom nedochádza k neodôvodneným presunom 
v poradovníku. Po druhé, až príliš veľká právomoc je 
v rukách jednotlivca, v našom prípade primára 
oddelenia, ktorý „o všetkom rozhoduje“. 

Dopad analýzy 

 
Vyššie uvedená analýza 
a jej zverejnenie 
vyvolalo reakciu 
niekoľkých kľúčových 
aktérov.  

Po medializácii 
problematiky 
začiatkom septembra,  
sa poisťovňa Dôvera 
v zmysle našich 
odporúčaní rozhodla na 
svojej stránke vytvoriť 
portál, kde sa poistenci 
môžu dozvedieť, ako dlho sa čaká u jednotlivých 
poskytovateľov. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 5. septembra 2012 
zverejnila tlačovú správu, v ktorej spochybnila údaje 
uvedené v analýze o čakacích zoznamoch. Počet 
poistencov VšZP evidovaných na čakacích 
zoznamoch je podľa poisťovne v skutočnosti značne 
nižší. Zdrojom dát citovaných v analýze je ÚDZS, 
pritom úradu zasielajú tieto údaje samotné 
poisťovne, vrátane VšZP.  To len jasne poukázalo na 
fakt, že nezverejňovanie čakacích listín vytvára 
ideálne prostredie na korupčné správanie, a preto je 
nutné zaviesť do vytvárania a evidencie čakacích 
listín jasné pravidlá a transparentnosť. 

Na základe nejasnosti údajov o počte poistencov na 
čakacích listinách vo VšZP, na ktoré táto analýza 
poukázala, ÚDZS vykonal kontrolu vo VšZP. Úrad 
uložil VšZP povinnosť prijať opravné opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a 
písomne informovať úrad o ich splnení. 

Po pretrvajúcej mediálnej diskusii na tému čakacích 
listín  Ing. Marcel Forai, MPH generálny riaditeľ 
VšZP prehlásil: „Garantujeme, že máme dostatočné 
finančné zdroje na to, aby všetci naši poistenci, ktorí 

sú v súčasnosti zaradení v zoznamoch poistencov 
čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej 
starostlivosti, absolvovali operáciu ešte do konca 
tohto roka.“ Kvôli náhle zvýšenej operatívnosti 
poistencov sa sľub bohužiaľ nepodarilo naplniť. 

Predlžujúca sa doba čakania na zákroky 
a netransparentná evidencia čakacích listín sa riešila 
aj na politickej úrovni. Pokus o novelizáciu a právnu 
úpravu čakacích listín prišiel z dielne poslanca 
SKDÚ-DS Viliama Novotného. Ten v novele 
navrhoval, aby pacient musel byť zdravotnou 
poisťovňou informovaný o predpokladanej dĺžke 
čakania, ako aj o možnosti čerpať starostlivosť v inej 
nemocnici v skoršom termíne. Ak by pacient čakal 
na najskorší termín dlhšie než 12 mesiacov, mal by 
právo na úhradu starostlivosti v ktorejkoľvek 
nemocnici na Slovensku, ale aj v EÚ. 

Konkurenčný boj 
vyvrcholil začiatkom 
marca 2013, keď VšZP 
oznámila, že za 
každého operovaného 
pacienta získa 
nemocnica príplatok 
vo výške 100 eur. 
Poisťovňa ďalej 
uviedla, že bude 
rovnako dbať na to, 
aby sa v prípade 
bedrových a kolenných 
kĺbov postupovalo 

podľa čakacej listiny. Ak kontrolou zistíme, že bol 
pacient uprednostnený pred tými, ktorí boli v 
čakacej listine pred ním, VšZP uhradí len 25 percent 
výkonu.  

Ako vidíme, rôzne nástroje verejnej politiky dokážu 
byť veľmi účinne využité aj v zdravotníctve. V tomto 
prípade sa ako veľmi dobré nástroje preukázali 
konkurenčný boj, benchmarking a hlavne 
orientácia na zákazníka, ktoré následne viedli k 
 zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti, čo je 
primárnym cieľom každej zodpovednej politiky. 

 
Roman Mužik10 

  

                                                           
10 Autor je interným doktorandom Ústavu verejnej 
politiky a ekonómie FSEV UK a zároveň analytikom 
Health Policy Institute (HPI) – think tanku so zameraním 
na zdravotnícku politiku. Článok vychádza z Analýzy 
nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími 
listinami, vydanej HPI v roku 2012.  
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Vlna menom Zelená hliadka 
 
Už skoro dva roky pôsobí v Bratislave neformálna 
skupina dobrovoľníkov pod názvom Zelená 
hliadka. Počas tohto obdobia sa dostala do 
širšieho povedomia ako malá skupinka „bláznov“ , 
ktorá mení tvár bratislavských lokalít a prispieva 
do diskusie o vizuálnom smogu, či  
o bezbariérových verejných priestoroch. Odozva 
bola však rôzna. 
 
Prvou významnou aktivitou bol boj proti čiernym 
skládkam a odpadkom v uliciach Bratislavy. 
Vďaka nadšeniu dobrovoľníkov je dnes Bratislava 
ľahšia o 56 ton odpadu, ktorý by inak spokojne 
ležal pri Chorvátskom ramene, v Čiernom lese, na 
území Rače alebo v lužných lesoch pri Dunaji. 
Toto sú hlavné lokality, 
ktorým sa Hliadka venovala 
v roku 2012. Zároveň sú to 
miesta, kde sa spoznalo 
mnoho „zelenáčov“, ktorí pri 
kopách odpadkov utužujú 
vzájomné vzťahy. Pri 
upratovacích akciách sa však 
stretli s minimálnou odozvou. 
Možno jeden z dvadsiatich 
okoloidúcich sa aspoň spýtal, 
že kto sú, alebo prečo to robia. 
Vždy nasledovala pochvala, ale 
aj pochybovanie. 
Pochybovačov je však stále 
menej, hoci pasívnych 
Bratislavčanov je stále priveľa. 
 
Vizuálny smog zaplavuje 
Bratislavu zo všetkých strán. 
Pri ceste mestom nám do očí bijú rôzne 
billboardy, megaboardy, citylighty, stĺpy, rotujúce 
valce, celoplošné reklamy na budovách, reklamné 
kvádre, plachty na zábradliach, nálepky realitných 
kancelárií na vchodoch, trojnožky okolo stĺpov 
a stromov... Verejný priestor sa  zmenil na 
reklamný priestor. K neustále silnejúcim hlasom 
volajúcim po zvrátení tohto trendu sa pridala aj 
Hliadka, a to bojom proti reklamným plachtám 
umiestneným na zábradliach či plotoch najväčších 
križovatiek. Zmapovali sme celkovo 92 lokalít, 
zverejnili ich na sociálnej sieti a vďaka aktívnym 
Bratislavčanom sú dnes tieto miesta bez plachiet. 

Bežný obyvateľ si túto zmenu pravdepodobne ani 
nevšimol... Veď mesto bez reklamy je také 
normálne. 
 
Najodvážnejšou aktivitou bol boj proti bariéram 
vo verejných priestoroch. Každodenne 
prechádzame rôzne obrubníky, diery v 
chodníkoch, prepadliny a iné poškodenia na 
asfalte. Je ich toľko, že ich pomaly vnímame ako 
normálnu súčasť mesta. Dobrovoľníci v Hliadke sa 
však rozhodli, že nebudú o problémoch iba 
hovoriť, ale ich aj svojpomocne v rámci svojich 
možností vyriešia. Tak vznikla iniciatíva Zelený 
asfalt, v rámci ktorej sme vytvorili de-
barierizujúce nájazdy na obrubníky či opravili 
povrchy na cyklotrasách či chodníkov v celkovo 
15 lokalitách. Po tomto asfalte dnes chodia chodci, 
jazdia cyklisti a využívajú ho aj kočíkujúci rodičia. 
Okolo tejto témy sa však strhla pomerne 
agresívna diskusia „estetika verzus funkčnosť“. 
Dnes ešte stále hľadáme vhodnú podobu zeleného 
asfaltu, aby si udržal svoju funkcionalitu, ale 
zároveň bol estetický. 
 

Zelená hliadka je dôkazom toho 
ako dokážu samotní obyvatelia 
prispieť ku krajšiemu, 
zelenšiemu a k človeku 
vľúdnejšiemu mestu. Dosť bolo 
vyhovárania sa na ostatných, či 
kompetentných. Frflaním, 
sťažovaním sa a večnými 
diskusiami neprinútime 
politikov a úradníkov, aby sa 
zmenili. Vieme však zmeniť 
podstatu a hlavne obsah slova 
občan. Pokiaľ sa staneme 
aktívnejšími, pozornejšími 
a hlavne voči svojmu okoliu 
kritickými občanmi, tak svojím 
vlastným príkladom a tlakom 
zmeníme politikov na svoj 
obraz. Oni sú len naším 

skutočným zrkadlom. Začnime byť preto 
náročnejší. 
 
Pokiaľ sa chcete pripojiť k dobrovoľníkom zo 
Zelenej hliadky, tak nás nájdete na Facebook-u: 
https://www.facebook.com/zelenahliadka 
 

Matúš Čupka11 

                                                           
11 Autor myšlienky Zelenej hliadky a externý doktorand 
Ústavu verejnej politiky a ekonómie FSEV UK. Získal cenu 
dobrovoľníka roka v oblasti životného prostredia za rok 
2012. 
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Projekty 
 

Tvoríme Slovensko 
 
Kto z vás už čo to o tomto projekte počul? A 
viete kto ho má na ,,svedomí“? Ak ste 
odpovedali na obe otázky kladne, nech vás 
samozrejme neodradí čítať ďalej! Aby som ale 
uviedla do obrazu aj vás ostatných, ktorí o ňom 
počujete prvý krát, súčasťou projektu Tvoríme 
Slovensko je aj náš vyučujúci doc. Ing. Miroslav 
Beblavý, PhD., ktorý vám ho v nasledujúcich 
riadkoch s radosťou predstaví! 

Tvoríme Slovensko je politický, no nestranícky 
projekt budúcej podoby Slovenska, za ktorým 
stojím spoločne s Luciou Žitňanskou. Obidvoch 
nás spája presvedčenie, že Slovensko síce má na 
to aby bolo úspešnejšie, no potenciál krajiny 
zostáv a nevyužitý. Špeciálne dnes, keď sú 
vzdelanosť, odbornosť a skúsenosti mnohých 
(aj mladých) ľudí omnoho väčšie ako je bežné u 
garnitúry, ktorá krajinu vedie.  

Projekt vychádza z predpokladu, že politické 
riešenia 90-tych rokov nestačia. Potrebujeme 
nové pohľady a riešenia. Akékoľvek nové 
a inovatívne riešenia však pre spoločenskú 
a politickú zmenu vymyslíme, bez 
širšej podpory neznamenajú viac ako poznámky 
odložené doma v zásuvke. Hľadanie podpory, 
diskusia o nápadoch a riešeniach, pritiahnutie 
nových a zaujímavých ľudí schopných veci 
posúvať vpred, patrí medzi základné ciele 
projektu. Kladieme dôraz na snahu a schopnosť 
zlepšovať dianie vo verejnom 
živote,  oproti riešeniam bez 
prípravy, ktoré retušujú chyby 
„za jazdy“.  

Otázkou, ktorú sa mnohí 
oprávnene pýtajú, sú stranícke 
dôsledky projektu. Nie je 
projekt len ďalším zbytočným 
trieštením pravicových strán? 
Nie je. V súčasnosti máme 
ambíciu riešiť predovšetkým 
myšlienkovú náplň pre 
Tvoríme Slovensko. V čase, 
keď sa politická mapa 
v priebehu roka zmenila na 
nepoznanie, je podľa nás 

omnoho dôležitejšie, aby existoval vôbec nejaký 
program budúcej podoby Slovenska, ktorý by 
mal širšiu podporu. Občanom síce môžeme 
hovoriť, že nemajú voliť SMER, no bez obsahom 
podporenej alternatívy tieto slová dnes už 
takmer nikoho neoslovia. Podporu a ľudí 
ochotných prispievať myšlienkami preto 
nehľadáme len v stranách – hľadáme nápady 
a diskusiu s tými, ktorí vedia a chcú veci 
zlepšovať.  

Čas, ktorý sme získali v opozícii, je podľa nás 
nutné využiť práve na budovanie predstavy 
o budúcom Slovensku, aké ho chceme mať a ako 
postupovať, aby také bolo. To všetko je možné 
len v spolupráci s ľuďmi, ktorí sú dnes odvážni 
a šikovní, no často prechovávajú voči politike 
hlbokú nedôveru. My chceme ich dôveru získať 
a využiť tak ich potenciál pre projekt tvorby 
budúceho Slovenska. Práve k tomu má slúžiť 
séria plánovaných workshopov, diskusií 
a seminárov. V súčasnosti finišujeme prípravu 
k seminárom o voľbách do VÚC a 
k ekonomickým otázkam budúcnosti. Budú 
nasledovať stretnutia po celom Slovensku so 
širším okruhom ľudí. Výsledky týchto stretnutí 
spolu s Luciou Žitňanskou prenesieme do 
verejnej diskusie. Aj preto sa snažíme 
o nestranícky projekt – chceme aby sa voliči 
vedeli stotožniť s novými myšlienkami 
a modernizačným potenciálom pre Slovensko, 
a to bez ohľadu na politické strany. Pre 
Slovensko sa nám momentálne zdá byť práve 
takáto alternatíva pre občanov najdôležitejšia.  

  
Sára Belová & Miroslav Beblavý 

 



 

Som študentkou 
ÚVPE a venujem sa... 
 
Prinášame vám rozhovor s Ivanou Kičikolevou, 
externou študentkou druhého ročníka 
magisterského študijného programu verejná 
politika. Ivana je zároveň profesionálnou modelkou, 
spolumajiteľkou produkčnej agentúry a takmer 
desať rokov pôsobila aj v profesionálnej tanečnej 
skupine SPIN pod vedením choreografa Jara Bekra. 
 
Prečo FSEV UK a prečo verejná politika? Čo si 
študovala predtým? 
Možno to bude znieť komicky, ale keby ste sa teraz 
spýtali mojich rodičov, čím 
som chcela byť odmalička, tak 
sa obaja zhodnú a povedia 
vám, že ministerkou ! Otec si 
zo mňa dodnes robí žarty, že 
ja by som mohla byť akurát 
tak ministerkou zbytočných 
vecí, ale myslím si, že v kútiku 
duše je na mňa pyšný a vie, že 
čo si zaumienim, to aj 
dosiahnem. Neviem, či budem 
práve ministerkou, ale 
v budúcnosti by som v politike 
určite chcela pôsobiť. 
Bakalársky titul som získala 
na inej škole, odbor verejná 
správa. Potom som sa 
dozvedela o Ústave verejnej 
politiky a jeho kvalite, tak som 
sa rozhodla, že prestúpim 
a magisterský titul si 
dokončím na UK. Úprimne sa 
priznám, že veľakrát som toto 
svoje rozhodnutie o 4.hodine 
nadránom s unavenými očami 
pri otvorenom počítači a rozpísanej práci oľutovala, 
ale dnes neľutujem. Nič lepšie som nemohla spraviť. 
Dva roky štúdia na tejto fakulte mi dali neskutočne 
veľa. Obdivujem všetkých profesorov, docentov 
a docentky, ktorí mi prednášali. Sú to pre mňa 
neskutočne inteligentní ľudia, ktorí dokážu mať sto 
rôznych uhlov pohľadu na jednu problematiku, a to sa 
snažili naučiť aj nás.  
 
Čo ti zatiaľ tento odbor a štúdium dalo, čo si 
z neho zoberieš  aj do reálneho života? 
V prvom rade som začala rozumieť „reči politikov“. So 
záujmom som začala sledovať politiku viac do hĺbky. 
Na škole nám zadávali úlohy z reálneho politického 
prostredia. Tento systém výučby ma veľmi bavil, 
pretože nešlo iba o bifľovanie poučiek, ale 
o naozajstné pochopenie reality. Svojich profesorov 

vidím v televízií, kde sa vyjadrujú k rôznym politickým 
témam, a vtedy sa rada pochválim, že: ...aha, tento 
alebo táto mi prednášali .  
 
Mimo brán našej univerzity si predovšetkým 
známa ako úspešná modelka. Ako si sa k tomu 
dostala? 
K modelingu som sa dostala úplnou náhodou keď som 
mala iba 14 rokov. Oslovila ma pani na ulici, že má 
modelingovú agentúru a o necelé dva týždne som už 
cestovala za prácou do Tokia. Keďže som bola veľmi 
mladučká, spoločnosť mi robila moja mama. Neskôr 
však bola prioritou stredná škola a maturita. Ja som 
totiž nerada chýbala v škole, tým pádom musel ísť 
modeling bokom. Aktívne som v ňom pokračovala až 
po 20tke. Robím ho dodnes a baví ma, ale môj životný 
cieľ je úplne iný! 

 
Povedz nám prosím niečo 
o tvojej práci.  
Asi sa každému zdá, že modeling je 
iba byť za peknú a usmievať sa do 
objektívu. Opak je však pravdou. 
Modeling je náročný na psychiku. 
Treba veľa obetovať. Človek je často 
ďaleko od domova, blízkych 
a kamarátov. Zvyknúť si na cudzie 
prostredie, nových ľudí, jazyk, 
kultúru býva náročné. Vládne tam 
veľký konkurenčný boj medzi 
dievčatami a zvládnu to iba silné 
povahy. Avšak dá sa to brať aj 
z pozitívneho hľadiska. 
Precestovala som kus sveta, mám po 
svete veľa kamarátov. Naučila som 
sa samostatnosti a disciplíne.  
 
Ako vyzerá tvoj štandardný 
pracovný deň? 
Môj štandardný pracovný deň 
začína ráno okolo siedmej hodiny. 
Niekomu sa to možno bude zdať 

smiešne, ale musím byť pripravená tip-top! To 
znamená starostlivosť o vlasy, nechty, pleť je 
samozrejmosťou. Taktiež udržiavať si formu musím 
celoročne. Agentúra nás zvykne sem tam rada 
„neohlásene“ pomerať, či sú telesné miery stále 
rovnaké . Ráno je nástup na prehliadku, kde sa 
rozdeľujú šaty. Nazýva sa to „fitting“. Ten býva 
zdĺhavý a sem tam aj náročný. Hneď po skúške 
oblečenia je nácvik choreografie na móle, neskôr 
make-up a vlasový styling a vo večerných hodinách 
módna show. Deň mi končí okolo polnoci, kedy 
odpoviem na pracovné maily a idem spať. Avšak 
pamätám si aj na noci, kedy som po módnej 
prehliadke ešte písala práce do školy aj do 4 ráno. 
Priznám sa, že to mi dalo dosť zabrať a najmä 
vyzerať sviežo po troch hodinách spánku bolo skoro 



 
nemožné. Ale ako sa vraví, čo ma nezabije, to ma 
posilní . 
 
Čo ťa na tejto práci napĺňa?  
Modeling je práca, ktorá je aktuálna, keď je žena 
mladá a pekná. Nedá sa robiť večne. Ja si to ale 
momentálne užívam, lebo viem, že o pár rokov to aj 
tak skončí a príde realita. Som vďačná zato, že ma 
modeling roky živí, ale príde deň, kedy si aj ja budem 
musieť zvážiť, ktorou cestou sa potom vyberiem.  
 
Zaujímajú sa aj modelky a ľudia v tejto “brandži“ 
o verejný život a verejnú politiku?  
Veľmi trefná otázka . Neverili 
by ste, ale politickú situáciu 
riešia aj ľudia z modelingu. 
Poznám jedného modela, 
pochádza z Čiech a vždy keď sa 
s ním stretnem v práci, tak 
riešime politiku . Českú aj 
slovenskú. Taktiež na prácu 
v zahraničí je potrebná 
príslušná dokumentácia. 
Proces, ktorým si musíme 
častokrát prejsť, aby sme 
pracovali „košér“ a oficiálne, je 
zdĺhavý a zahŕňa množstvo byrokracie. Vtedy si 
zvykneme aj my zanadávať na úrady a krátke 
stránkové hodiny . 
 
Ako sa ti darí skĺbiť svoju kariéru so štúdiom. Je 
to náročné? 
Uf! Bolo to veľmi náročné. Ja som totiž človek, ktorý sa 
nedokáže odosobniť od školských povinností. Ako 
náhle som vedela, že mám do polnoci odovzdať prácu 
do školského systému, celý deň som na 
nič iné popri práci nemyslela. Ja som 
totiž hrozný šprt, a pokiaľ nemám 
všetko načas vypracované a odovzdané, 
prepadávam panike . Posledné dva 
roky boli pre mňa veľmi hektické 
a veľakrát som sa ocitla na pokraji 
svojich síl, ale vždy som si povedala, že 
sú aj horšie veci v živote .  Chvalabohu 
päť rokov štúdia je za mnou a som rada, 
že som to nakoniec zvládla. Mojím 
cieľom je teraz napísať kvalitnú 
diplomovú prácu na tému 
„Transparentnosť verejného 
obstarávania,“ a úspešne si ju obhájiť.  
 
Zaujímavosťou je, že si kandidovala 
v posledných parlamentných 
voľbách za stranu +1 hlas. Recesia 
alebo skutočná snaha zmeniť svet? 
Vzhľadom nato, že väčšina verejnosti 
ma má zaradenú ako modelku, tak 
predpokladám, že si každý myslel, že to 
je recesia, alebo mediálny ťah. Opak je 

však pravdou. Mám kamarátov, ktorí sa angažujú 
najmä v politike na komunálnej úrovni a sú to práve 
oni, čo ma „nahovorili“ na kandidatúru. Vedia, že 
politiku študujem, že ma baví a oslovili ma. Ja som 
najprv váhala, ale neskôr som si povedala, že idem do 
toho. Bola to veľká skúsenosť a zodpovednosť. Bolo to 
náročné, ale nič iné som ani neočakávala.  
 
Chýba ti už len odovzdať diplomovú prácu. Zo 
zvyšných častí štátnic si dostala samé A-čka. Čo 
by si odporučila spolužiakom, predovšetkým 
tým, ktorí majú popri škole ešte iné 
zamestnanie, aby dosiahli podobný výsledok? 

Neviem, či mi to niekto 
uverí, ale ja som sa na 
štátnice pripravovala 
takmer mesiac. Zavrela 
som sa doma a učila som 
sa. Ja by som nedokázala 
ísť na štátnice s pocitom, 
že nejakú otázku 
neviem. Naozaj! Vedela 
som všetky, pretože 
viem, že keby som 
možno jednu zo sto 
nevedela, tak si 

vytiahnem práve tú „nešťastnú“ . Takže moje 
odporúčanie pre budúcich absolventov je: učiť sa, učiť 
sa a učiť sa!  Pocit, ktorý som však mala po 
štátniciach, ešte aj s takým krásnym výsledkom, si 
pamätám dodnes a asi si ho budem pamätať ešte 
veľmi dlho. Je neopísateľný! 
 
BONUS QUESTION: Je verejná politika sexy? 
Samozrejme . Podľa mňa sú veľmi sexy ženy 

v politike. Napríklad 
docentka Sičáková-
Beblavá. Prednášala mi, 
momentálne s ňou 
konzultujem moju 
diplomovú prácu. Vždy, 
keď ju vidím v televízií, 
tak ju obdivujem. Je to 
podľa mňa krásna, mladá 
žena, ktorá je neskutočne 

inteligentná 
a charizmatická. Mne sa 
totiž veľmi páči, keď žena 
dokáže vzbudiť rešpekt 
svojimi vedomosťami. 
Neviem si ani predstaviť, 
ako vyzerá jej bežný deň, 
pretože prednáša, 
publikuje, stojí na čele TIS 
a v neposlednom rade je 
to manželka a matka. To 
je podľa mňa sexy!  
 

Tomáš Jacko 



 

Bola som študentkou 
ÚVPE a venujem sa... 

 
Tentokrát prinášame rozhovor s našou už bývalou 
doktorandkou, Mgr. Darinkou Ondrušovou, PhD.! 
 
 Prečo si sa rozhodla pre FSEV a aké alternatívy 
si zvažovala?  
Pre štúdium na FSEV som sa rozhodla, 
lebo ma zaujímalo dianie okolo mňa. 
Rada som sledovala správy a rôzne 
diskusné relácie o spoločenskom 
a politickom dianí. Zvažovala som ešte 
štúdium tlmočníctva – anglický 
a nemecký jazyka veľmi okrajovo aj 
právo. No svoj výber som nikdy 
neoľutovala. :-)  
 
Aké boli tvoje pocity zo štúdia? 
Na FSEV som v prvých dvoch stupňoch 
štúdia študovala na Ústave európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov. 
Hneď od začiatku ma nadchol spôsob 
vyučovania – diskusie a argumentácia 
na základe prečítaných textov. Bolo to 
pre mňa nové. Tiež sa mi páčila tá 
dynamika – v každom semestri iné predmety, z toho 
niektoré podľa môjho vlastného výberu. Keď som 
prišla na FSEV, fakulta existovala len tretí rok.,  takže 
sme si boli blízki s vyučujúcimi, bolo to také 
príjemné prostredie. Myslím, že tento „komunitný“ 
rozmer sa teraz pekne udržiava napr. vďaka FSEV 
Fest.  
 
Čo ti dalo doktorandské štúdium na ÚVPE?  
Doktorandské štúdium  je do istej miery odlišné 
a zvyčajne sa o ňom veľa nehovorí. Jeho základom už 
nie je štúdium organizované do 
vyučovaných predmetov, ale skôr vlastný výskum. 
Človek musí byť oveľa viac samostatný, iniciatívny. 
Samozrejme, že ho na tejto ceste sprevádza školiteľ 
– a ja som mala výbornú školiteľku, doc. Beblavú. 
Lenže úlohou školiteľa 
nie je určovať 
doktorandovi ciele 
výskumu, ani nejaké 
časové plány; ale skôr 
diskutovať, dávať 
spätnú väzbu a 
upozorňovať na 
možné problémy, 
napr. pri získavaní dát 
v prípade nesprávne 
položenej výskumnej 
otázky. To je veľmi 
dlhý proces, lebo na 

začiatku zvyčajne doktorandi len hmlisto tušia, 
čomu by sa mohli venovať. Preto je potrebné čítať 
veľa odbornej literatúry k danej téme.  
Týmto všetkým som získala väčšiu sebadisciplínu 
a naučila som sa premýšľať v širších súvislostiach.  
 
Čomu sa aktuálne venuješ a ako využívaš 
vedomosti získané počas ôsmich rokov na FSEV? 
Momentálne pracujem ako výskumníčka v Inštitúte 
pre výskum práce a rodiny, kde pripravujeme rôzne 

analýzy pre MPSVaR. Som v tíme, 
kde sa venujeme zamestnanosti 
a trhu práce. Obsahovo je to pre 
mňa skôr nová, ale veľmi 
zaujímavá téma a som naozaj rada, 
že sa mi podarilo získať prácu, 
ktorá má so štúdiom na ÚVPE tak 
veľa spoločného. To čo som sa 
naučila môžem teraz využívať a je 
to dobrý pocit.  
 
Povedz nám niečo o sebe - čo 
máš rada, čo nemáš rada, čo by si 
na sebe zmenila? 
Chcela by som byť každodenne 
vďačná. Dôvodov sťažovať sa 
a vnímať všelijaké nespravodlivosti 
je vždy dosť. Ale sú aj také, ktoré by 
mali podnecovať našu radosť 

a chuť žiť. A nie je to len o pozitívnom myslení, ale 
naozaj o vedomí, že nič z toho, čo máme, nie je 
samozrejmé. Ja som vďačná najmä Bohu.  
 
Čo by si odkázala súčasným študentom a 
čitateľom PPN? 
Ťažká otázka :-) Nenechajte si kaziť prítomnosť 
obavami z budúcnosti – možno štátnic, hľadania 
práce a mnohých ešte ťažších vecí. Poctivo sa na 
budúce chvíle pripravujte, to celkom určite, ale 
nebojte sa. Každý deň má dosť svojich starostí, 
ako aj radostí...  
 

František Birčár 
 



 

Čo (sa) učíme 
 

Lesnícka politika 
 
Lesnícka politika je povinne voliteľným 
predmetom pre študentov druhého ročníka 
magisterského štúdia na ÚVPE. Predmet 
zaujme každého, kto sa doteraz nestretol s 
lesníctvom a trvalo udržateľným 
obhospodarovaním lesov, ktoré by malo byť 
zabezpečené prostredníctvom využívania 
ekonomických, ekologických a sociálnych 
funkcií pre rozvoj spoločnosti. Študent v rámci 
predmetu získa pohľad na verejnú politiku 
z oblasti lesníctva a bude schopný aplikovať 
teóriu verejnej politiky na oblasť lesníctva.  
 
Lesnícka politika ako veda objasňuje 
existujúce súvislosti,  odvodzuje všeobecné 
poznatky a závery vyplývajúce z praktickej 
lesníckej politiky, zaoberá sa poradenskou 
činnosťou, analýzami cieľov, nástrojov, 
výkonu praktickej lesníckej politiky alebo aj 
tvorbou stratégií, prognóz a koncepcií. Obsah 
predmetu ponúka študentom poznatky o 
základných prvkoch a princípoch lesníckej 
politiky, o záujmoch, konfliktoch a politických 
procesoch v lesníckej politike. Ďalej 
sprostredkováva poznatky o programoch a 
najdôležitejších aktéroch lesníckej politiky, 
ako aj nástrojoch lesníckej politiky. V závere 
sa predmet venuje medzisektorovým 
vzťahom lesníctva a ochrany prírody, ochrany 
ovzdušia a rozvoja vidieka. 
Cieľom predmetu je 
sprostredkovať teoretické 
a praktické poznatky 
o lesníckej politike ako 
odvetvovej politike na 
základe teórie verejnej 
politiky a hospodárskej 
politiky.  
 
Predmet je rozdelený do 
desiatich prednášok, ktoré 
obsahujú základné pojmy 
ako lesníctvo, využívanie 
a ochrana lesa, 
verejnoprospešné funkcie 
lesa. Študenti získajú 

poznatky z oblasti lesníctva, ako aj odpoveď 
na otázku, prečo je verejná politika v lesníctve 
dôležitá. Prednášky sa ďalej venujú politicko-
administratívnemu systému vo vzťahu 
k lesníctvu, systému sprostredkovania 
záujmov v lesnom hospodárstve, klasifikácií 
nástrojov v lesníckej politike a taktiež aj 
vzťahom lesného hospodárstva 
a drevospracujúceho priemyslu.  
Hodnotenie predmetu pozostáva zo 
seminárnej práce na tému z  lesníckej politiky 
a jej aplikáciu na teóriu verejnej politiky. 
Súčasťou hodnotenia je taktiež  prezentácia 
seminárnej práce a test.   
 

Osnova predmetu: 

1. Základné pojmy z lesníctva 
2. Politicko-administratívny systém vo 

vzťahu k lesníctvu 
3. Systém sprostredkovania záujmov 

v lesnom hospodárstve 
4. Regulatívne nástroje 
5. Ekonomické nástroje 
6. Informačné nástroje 
7. Verejnoprospešné funkcie lesa 
8. Antropogénne škody v lesoch 
9. Vzťahy lesného hospodárstva 

a drevospracujúceho priemyslu 
10. Lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 

 
Zuzana Hricová 

 
Tento článok bol podporený Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV- 0057-11 



 

Boli sme pri tom 

Ako ÚVPE dobilo Šlapanice 
 
Štart 
Nebolo to vôbec jednoduché! Vo 
štvrtok 17.1.2013 sme 
vyštartovali z Bratislavy smer 
Šlapanice (blízko Brna, ČR) v 
dvoch autách za účelom 
zúčastniť sa na konferencii 
Current Trends in the Public 
Sector Research, ktorú 
organizovala Masarykova 
univerzita v Brne, Ekonomicko-
správna fakulta. Prvé auto 
(„osamelý strelec“ M. Beblavý) 
dorazilo načas, ale to druhé 
(„kapitánka“ Ľ. Malíková, 
„kormidelníčka“ K. Staroňová, a 
„plavčíci“ R. Mužík a T. Jacko) nie a nie odísť. 
V úvode hneď komplikácia so zberom posádky. 
Roman stál na inom bode vyzdvihnutia ako mal (iné 
oddelenie komplexu Kramáre) a doc. Staroňová ho 
nevidela. Potom sa našli a dopravili na zberné 
miesto č. 2 – Dúbravka. V tom 
čase však už bol pre snehovú 
kalamitu vyhlásený v Bratislave 
2. stupeň pohotovosti a situácia 
nás viedla k závažnému 
rozhodnutiu – ísť alebo neísť, 
riskovať alebo neriskovať naše 
životy v prospech vedy? 
 
Nakoniec sme vyštartovali dúfajúc, že na diaľnici z 
Bratislavy bude situácia lepšia. Mýlili sme sa,  
a preto sme sa opäť ocitli pred rovnakou otázkou. 
Rozhodovanie bolo bizarné, keďže nikto z nás – 
sociálnych vedcov – si nechcel uzurpovať elitné 
právo rozhodnúť. Rozhodli sme sa preto 
demokraticky hlasovať, ale skončilo to viac-menej 
nerozhodne (doc. Staroňová a Roman skôr za 
vrátenie; ja a prof. Malíková skôr za pokračovanie). 
Nakoniec udelila p. profesorka doc. Staroňovej 
„právo veta“ rozhodnúť sa sama. A tak 
na poslednej možnej odbočke 
z diaľnice sme náhle odbočili a zastali, 
aby sme zistili cestu späť. Tú sme ale 
v mape nemohli nájsť, tak sme sa 
napokon znova pohli, smerom na 
Šlapanice! Na naše prekvapenie sa 
dopravná situácia zlepšovala, čím viac 
sme za vzďaľovali od Bratislavy, až 
sme sa dostali do Česka, kde bola 
diaľnica úplne suchá a po snehu ani 
stopy! Koniec  1. dielu. 

 
Príchod 
Kvôli komplikáciám naša posádka zmeškala rannú 
časť konferencie. Avšak poobednú plenárnu časť, 
ktorú spolupredsedala aj prof. Malíková sme už 
nevynechali. V prvom príspevku hovoril M. Pospíšil 
o dopade ekonomickej krízy na financovanie 

neziskových organizácií 
v ČR. Jedným zo 
zaujímavých zistení 
bolo, že z porovnania 
dát sa nedá dokázať 
úbytok vyzbieraných 

finančných 
prostriedkov a počet 
individuálnych darcov. 
Tá skôr zasiahla veľké 
filantropické aktivity 
firiem a nadácie. Prof. 
Malíková sa pýtala 
autora na možné 
zaradenie a skúmanie 

dát tzv. crowd sourcingu alebo crowd fundingu. Na 
počudovanie nielen on, ale celá sála nevedela, čo to 
je.  Ide o spôsob, akým sa dajú získať a zhromaždiť 
prostriedky na rôzne aktivity z viacerých zdrojov, 
a to najmä pomocou internetu, sociálnych sietí 
a priateľských kontaktov. Čitatelia budú možno 
poznať  film Iron Sky, ktorý bol do značnej miery 
financovaný práve týmto spôsobom. 
 

Následne M.M. Richea hovorila o  nefinančných 
motiváciách dobrovoľníkov pracujúcich pre 
neziskový sektor. Príspevok predstavoval skôr 
teoretický výskum a autorka neponúkla žiadne 
empirické dáta. Autorky M. Svidroňová a G. 
Vaceková prezentovali príspevok týkajúci sa 
financovania neziskových organizácií cez vlastné 
podnikateľské a pracovné aktivity v porovnaní s 
financovaním zo zdrojov z verejnoprospešnej práce. 
Autorky vychádzali z komparatívneho výskumu 
a dát 136 slovenských neziskových organizácií a 230 
rakúskych neziskových organizácií.  Ďalší príspevok 
J. Mertla dokázal rozprúdiť živú diskusiu, 
predovšetkým medzi prezentujúcim a diskutujúcim 
I. Malým. Príspevok sa venoval zmyslu a racionalite 
neziskového sektoru v sociálnych a zdravotných 

zariadeniach v Česku a vo svete. Najväčšia 
diskusia sa rozprúdila ohľadom 
relevancie a hodnovernosti dát o 
percentuálnom rozložení vlastníctva 
nemocníc v ČR a jeho porovnanie s inými 
krajinami OECD. Podľa prezentovaných 
dát v ČR skoro vôbec neexistujú 
súkromné neziskové nemocnice, ale iba 
verejné (štátom alebo samosprávou 
vlastnené) alebo súkromné – tvoriace zisk 
pre majiteľov. V iných krajinách OECD 
(snáď okrem strednej a východnej 



 
Európy) je stav iný. V priemere až 20% zo všetkých 
nemocníc sú vlastnené a riadené neziskovými 
organizáciami – napr. rôznymi nadáciami. Diskutér 
taktiež vytkol autorovi, že článok neprišiel s ničím 
novým. Ďalej podľa neho neobsahoval žiadny 
vlastný empirický výskum a najviac problematickým 
mal byť spomenutý graf – dáta a ich zdroj. Autor sa 
však bránil, že empirický výskum a prípadné dáta a 
ich analýza neboli cieľom výskumu. Článok mal len 
posky tnúť analýzu známych procesov a priniesť 
pohľad na jeden segment vo vlastníckej štruktúre 
nemocníc. Nemal sa teda zaoberať efektivitou, či 
výsledkami nemocníc.  
 

Po skončení plenárnej časti pokračovali prezentácie 
príspevkov v jednotlivých paneloch. V prvom paneli 
doc. Staroňová 
prezentovala článok 
s názvom Innovative 
Elements in Civil 
Service Reform in 
Slovakia: A Way to 
Attract and Retain 
Young Professionals?;  a 
zároveň bola 
diskutérkou článku 
Corruption and 
Competition: Toward 
Economic Theory of 
Corruption.  
 
V druhom paneli prezentovali doc. Beblavý a 
Roman Mužík. Doc. Beblavý zaujal nielen 
zaujímavým a relevantným výskumom, ale aj veľmi 
pútavou prezentáciou. Podľa jeho výskumu platy 
učiteľov na vysokých školách na Slovensku 
nereflektujú zdroje, ktoré univerzity od štátu 
dostávajú. Platy učiteľov sú viac-menej rovnaké na 
všetkých univerzitách bez ohľadu nato, či je 
univerzita kvalitná, robí kvalitný výskum alebo či má 
úspešných študentov a absolventov. Neexistuje teda 
žiadna korelácia medzi tým, koľko vysoké školy 
dostávajú od štátu a tým, koľko peňazí z toho dávajú 
na platy učiteľov. To môže samozrejme viesť 
k demotivačným prvkom a odlivu najkvalitnejších 
pedagógov do zahraničia, kde sú aj na štátnych 
univerzitách nastavené prvky výkonnostného 
manažmentu, teda performance management 

a konkrétne performance-
related pay. Doc. Beblavý 
odporúča v systéme 
odmeňovania pracovníkov 
väčšiu stabilitu a dlhodobé 
nastavenie kritérií. 
Manažment vysokých škôl by 
tak vedel lepšie plánovať 
svoje priority a pracovníci 
svoje kariérne dráhy. 
Diskutérom bol profesor 

Nemec, ktorý ocenil prínos a kvality výskumu, avšak 
odporučil okrem iného doplnenie o ďalšie prípadové 
štúdie, ktoré by potvrdili získané dáta a zvýšili 
objektívnosť výskumu. 
 
Roman priniesol síce pre nás dobre známe, ale pre 
zúčastnených pomerne šokujúce odhalenia 
o čakacích listinách na zákroky v nemocniciach 
a súvisiacej korupcii na Slovensku. Poskytol závery 
vychádzajúce z množstva kvantitatívnych dát, ktoré 
vedel ilustrovať aj niekoľkými prípadovými 
štúdiami. Jeho diskutér, J. Mertl na margo čakacích 
listín poznamenal, že niekedy môžu dlhé čakacie 
listiny skôr signalizovať kvalitu. Ľudia si totiž radšej 
počkajú  na miesto v lepšej nemocnici, ako by  mali 
ísť síce hneď, ale do menej kvalitnej. Ďalším 
zaujímavým tvrdením bolo, že v krajinách, kde 
čakacie listiny majú, ich používajú aj pre účely 
komunikácie a prípravy pacientov na operáciu. 
Zároveň varoval, že zverejnenie čakacích listín 
v prostredí Slovenska môže priniesť aj negatívne 
reakcie, keďže 
spoločnosť nemusí byť 
na takýto krok 
pripravená. V závere 
tiež vyslovil zaujímavú 
otázku na diskusiu - kto 
je zodpovedný za 
rozdiely v čakacích 
listinách? Doktori, 
nemocnice, poisťovne?  

Zvyšné dva prezentované príspevky sa 
venovali „zelenému“ verejnému obstarávaniu (R. 
Jurčík),výbere nájmu za bývanie a výdavkom na 
bývanie (J. Špalek, D. Špalková).  
 
Odchod 
Po skončení našich panelov a odprezentovaní 
príspevkov musela posádka č. 2 odísť pre pracovné 
povinnosti. Cesta nazad mala však ešte zaujímavý 
priebeh. Pre pomalé odkláňanie kamiónov sme stáli 
v kolóne tesne pred slovenskými hranicami asi 30 
minút. Našťastie za hranicami už nenastala žiadna 
komplikácia a všetci sme boli zvedaví, ako hlboko 
pod snehom nájdeme auto pani profesorky 
odparkované v Dúbravke (viď foto). 
 

Tomáš Jacko 
 
 

 

 

  



 

Na slovíčko 
V tomto čísle vám prinášame  malé „vniknutie“ do 

života docentky Emílie Sičákovej-Beblavej. 
 

Z akého prostredia pochádzate a kde ste vyrastali? 
Narodila som sa v Snine, ale neskôr sme sa presťahovali 
do rodnej obce mojej mamky na Zemplíne. Pochádzam 
tak zo zemplínskeho a rusínskeho prostredia. Presnejšie: 
mám pozitívnu emóciu voči rusínskemu prostrediu, ale 
vychovaná som na Zemplíne.  
Aké bolo vaše detstvo? 
Mala som veľa lásky, pričom som vyrastala vo výrazne 
feminizovanom a konzervatívno-kresťanskom prostredí. 
Okrem otca som totiž mala pri sebe tri  silné ženy, ktoré 
ma formovali: mamka, babka a teta. Zároveň som bola 
obklopená dvoma sestrami. Bola som vychovávaná v tom, 
že neexistujú bariéry pre ženy a veľa veci sa dá zvládnuť, 
ak sa tvrdo pracuje.  
Akú strednú školu ste navštevovali? 
,,Gymnázium v Michalovciach. Bolo to veľmi pekné 
obdobie. Mala som skvelých učiteľov, chodila som do 
súboru, veľa sme cestovali, tancovali a spievali. 
Samozrejme - prišla aj prvá láska. 
Mali ste už vtedy plány ísť na vysokú školu? 
To som mala asi už od narodenia. Obaja rodičia majú 
vysokoškolské vzdelanie, takže som to vnímala ako 
samozrejmosť. Vzdelanie v našej rodine bolo úplne 
primárne. 
Aká bola vaša cesta po strednej škole? 
Dostala som sa na 5 vysokých škôl naraz. Rozhodla som 
sa pre Ekonomickú univerzitu, ale to nebolo to, čo ma 
odborne vyformovalo. Popri štúdiu som pracovala ako 
asistentka Eugena Jurzycu v Centre pre hospodársky 
rozvoj, kde sme postupne spolu začali robiť výskum. To 
bola v skutočnosti moja vysoká škola. Vážnejšie ma 
odborne formovali aj nespočetné odborné debaty s mojim 
manželom a náš spoločný výskum.  
Vieme, že stojíte na čele Transparency. Ako celá 
myšlienka vznikla? 
Od narodenia môjho druhého syna už na čele TIS 
nestojím. Ale stále s TIS spolupracujem. A ako to vzniklo:  
robili sme s Eugenom výskum o transparentnosti 
v slovenskej ekonomike, a vtedy sme zistili, že existuje 
Transparency International. Tak som sa s nimi spojila 
a oni nám ponúkli možnosť založiť 
pobočku na Slovenku. Chytila som sa 
toho a po skončení školy sme tak aj 
urobili. 
Ako ste sa dostali na ÚVPE? 
Ja som stále chcela učiť. Učila som už  
svojich spolužiakov v materskej škole.  
Som jednoducho zvedavý typ, ktorý rád 
kladie otázky, hľadá na ne odpovede 
a diskutuje o nich. A kombinácia NGO 
a akademickej pôdy mi to umožňuje. 
Z reakcii mojich študentov mám zatiaľ 
pocit, že ich táto kombinácia aj 
intelektuálne obohacuje.  
Môžete povedať, že vás táto práca 
napĺňa? 
,,Určite. A baví ma kombinácia výskumu, 

diskusie s kolegami 
o zisteniach, a potom o  
výskume učiť. Je 
pravdou, že výskum ma 
baví viac, ale aj pri 
učení mi napadajú nové 
myšlienky. Narážam na 
otázky, na ktoré sama 
neviem odpoveď, a to 
ma núti si ďalšie veci 
naštudovať. Najväčšiu 
radosť mám, keď vidím 
progres študentov na 

štátniciach. Keď si spomeniem s akými vedomosťami 
prišli k nám študovať a čo všetko si od nás odnášajú, tak 
ma to teší. 
Čo robíte vo voľnom čase? 
Nemám veľa voľného času. Som v asi najnáročnejšej 
životnej fáze, kedy ma potrebujú moje deti a aj môj otec, 
keďže mamka už odišla. Ale keď si nájdem chvíľu čas, tak 
čítam alebo idem za krásnom do galérie. Pri práci 
počúvam hudbu, mám rada ľahký jazz, ale aj bežne 
počúvanú hudbu ako je napr. Rihanna. Ak sa dá pustím si 
aj vážnu hudbu a keďže som vyrastala na folklóre, mám 
rada aj ľudové pesničky. Ale moja najobľúbenejšia 
pesnička je „One“ od U2 . 
Máme vysnívané miesto, ktoré chcete navštíviť alebo 
kam sa chcete vrátiť? 
,Sú miesta, kde sa chcem stále vracať, a sú hlboko 
v mojom srdci. Zároveň by sa mi páčil malý domček pri 
mori, kde by som sa mohla po večeroch prechádzať, čítať 
knihy, viesť zaujímavé dišputy a dať si pohár vina zo 
Zemplína.  To by som robila aspoň také tri mesiace.  
Hádam by ma to postavilo na nohy. 
Čo považujete za svoj najväčší doterajší úspech? 
Moje deti . Znie to triviálne, ale je to tak. Ja som chcela 
byť intelektuálka, stretávať sa s múdrymi ľuďmi, čítať, 
diskutovať. Moja mama stále chcela, aby som mala deti 
a ja som nechápala prečo. Teraz to už viem a som jej 
veľmi vďačná. 
Máte nejaký nesplnený sen? 
Tie sa menia s vekom a problémami, ktorým čelíme. 
Mojím momentálnym snom je prežiť dôstojný život 
s láskou a pokojom a naučiť moje deti láske, rešpektu 
a ohľaduplnosti.  Dnes už nevidím ako vážnejšiu výzvu 
vzdelávanie mojich synov, oveľa ťažšie sa mi zdá 
vychovať z nich slušných ľudí.  A mám sny, ktoré sa 
týkajú aj práce na UVPE. Prezradím aspoň jeden: chcela 

by som vybudovať študijný program 
verejného manažmentu na tejto fakulte. 
Chceli by ste niečo odkázať 
študentom a mladým ľuďom, 
prípadne im dať radu do života? 
Po prvé: nasávať čo najviac vedomosti 
a pracovať sa sebe, kým majú čas 
študovať. Po druhé, určite ísť študovať 
do zahraničia a otvoriť svoj intelekt 
inakosti. A po tretie: nezabúdať na 
kultúru a všetko  krásne čo je okolo nás. 
Všímať si svet, v ktorom sa pohybujeme, 
mať otvorenú myseľ a dušu voči 
vnemom a podnetom. A určite mať deti 
. 

Lenka Koprivová 



 

Zahraničné pobyty 
 

Ako sa z jedného mesiaca stanú tri  

V Bruseli veľmi jednoducho. Kedysi platilo, že 

všetky cesty vedú do Ríma. Dnes vedú do 

Bruselu. Je to najmä vďaka európskym 

inštitúciám, ktoré tu sídlia a priťahujú tak 

kŕdle lobistov, konzultantov, výskumníkov, 

politikov a úradníkov. V takom prostredí nie 

je ťažké nadviazať rôzne kontakty, vďaka 

ktorým človek napokon zostane v Bruseli 

dlhšie, ako pôvodne plánoval. 

Európsky Brusel   

Hovorí sa, že Brusel nie je sídlom EÚ úplnou 

náhodou. . Môže za to samotná povaha 

Belgičanov. Je to neuveriteľne tolerantný, ba až 

flegmatický a občas ľahostajný národ. Vyplýva 

to z  flámsko-valónskeho rozdelenia krajiny, 

vďaka ktorému sú Belgičania nútení 

rešpektovať iný jazyk, kultúru či zvyky. 

Konflikty medzi týmito dvoma komunitami však 

napriek tomu nie sú zriedkavé –obe strany sú 

síce voči sebe tolerantné, no to neznamená, že 

nepovedia svoj názor. Ten obvykle býva taký, že 

Valóni, teda francúzska komunita, vykonávajú 

slabšie platené profesie,  nevedia „obracať“  

peniaze a do štátneho rozpočtu tak prispievajú 

menej, ako holandská komunita - pracovití 

a šetrní Flámi . Debaty neraz končia pri 

rozdelení Belgicka na dva štáty. Kde by sa však 

nachádzal Brusel je ťažké povedať. Kým 

centrum mesta je prevažne valónske, v okolí 

Bruselu dominujú Flámi. V meste však máte 

pocit, že sa nenachádzate ani tam, ani tam – 

skôr v európskom veľkomeste, kde sa miešajú 

jazyky, národnosti a kultúry.  

Brusel je „multi-kulti“ 

V porovnaní s bohatším a tým pádom aj 

drahším Gentom, Bruggami či Antwerpami  

Belgičania Brusel považujú za chudobné mesto. 

Je to dané početnou vrstvou prisťahovalcov 

najmä z tzv. Magrebu – teda severného pobrežia 

Afriky.  Prisťahovalci sú paradoxne 

koncentrovaní v centre mesta – ide zrejme o 

zámer vlády o väčšiu integráciu. Aj vďaka tomu 

sa mestské časti jedna od druhej veľmi líšia.  

Popri čisto  „prisťahovaleckých“ existuje tzv. 

„EU district“ so sídlami inštitúcií a bytmi 

úradníkov alebo rodinné štvrte na juhu mesta, 

kde sa rozprestierajú rozľahlé lesoparky 

s jazerami, kopcami a niekoľko stáročí starými 

stromami.  

Na čo sa v Bruseli frfle 

Keď sa v Bruseli stretnú dvaja „ex-patrioti“ (tak 

sa hovorí tým, ktorí opustia svoju „patriu“, t.j. 

domovinu, aby žili nejaký čas v Bruseli), prvé 

otázky smerujú k dojmom z mesta. Tie bývajú 

často zmiešané. Pre väčšinu ľudí to nie je 

miesto, ktoré si zamilujú na prvý pohľad. Dobrú 

vizitku nerobí počasie, ktoré sa neustále mení, 

hoci väčšinou prevažuje oblačná a sivá 

obloha. Keď „vykukne“ slnko, je to 

vzácnosť, čo poznať napr. podľa toho, že 

všetky kaviarne okamžite vyložia von 

stoličky, kým hostia naťahujú tváre za 

slnečnými lúčmi, aby vstrebali aspoň 

nevyhnutnú dávku vitamínu D. Okrem 

počasia ex-patrioti frflú na služby – najmä 

tie verejné. V Bruseli, napriek tomu, že ide 

o veľkomesto, nie je zriedkavý výpadok 

elektriny v celej štvrti či dopravný kolaps, 

keď čo len trochu nasneží (zdôrazňujem 

slovo „trochu“- neporovnávajme  to s 

nedávnymi snehovými kalamitami u nás 



 

). Výpadky služieb bývajú často plánované. –

Štvrtky bývajú tzv. „štrajkové dni“, čo 

znamená, že sa vždy nájde niekto, kto 

(samozrejme ohlásene) štrajkuje. Taxikári, 

metro, dopravcovia, odborári,... štrajk je skrátka 

miestny národný šport.  

Zábava po belgicky 

Ďalším národným športom je pitie piva. Kto 

prišiel do Belgicka a neochutnal belgické pivo, 

nech sa radšej ani nepriznáva. , Vyskúšala som 

ho, hoci mi pivo nie je veľmi po chuti – ale 

čerešňové chutí ako malinovka, takže môžem si 

odškrtnúť pitie belgického piva bez toho, aby 

som sa musela znásilňovať  K pivu sa viažu aj 

početné krčmy a piatkový/sobotňajší program. 

Nečakajte však divoké žúry – Belgičania sú 

relatívne tichí a kultivovaní. Koniec koncov, ako 

mi povedali moji temperamentní peruánski 

domáci, často sa stáva, že im susedia klopú, aby 

stíšili vravu pri nedeľnom obede. Keď sa ich 

opýtam, čo robia v nedeľu ich susedia, dozviem 

sa, že čítajú. A naozaj. To, že Belgičania sú 

mimoriadne sčítaný národ si človek všimne 

počas rannej jazdy metrom. Ľudí som však 

videla čítať dokonca aj pri chôdzi!  

Brusel = kariéra 

Brusel je neuveriteľne stimulujúce prostredie 

pre rozvoj kariéry a individuality. Keď sa okolo 

vás všetci venujú práci, rozvíjajú sami seba, 

pracujú na svojich jazykových schopnostiach, 

navštevujú krúžky salsy či hrnčiarskeho 

remesla, pretože chcú objaviť niečo nové, tak si 

poviete, že by ste sa možno aj vy mali 

nad sebou zamyslieť. Pre nás 

Slovákov je to možno trochu 

nezvyčajné, najmä ak to robí dospelý 

človek. Ako poznamenala jedna mladá 

Slovenka: „Dospelý človek si má 

založiť rodinu a nie chodiť na nejaké 

krúžky. To robia predsa deti!“ 

Belgičania to však vnímajú inak. Žiaden 

život pre nich nie je dostatočne dlhý – 

chcú vyskúšať všetko. Tridsiatka nie je 

vek, ktorým by sa pre Belgičana niečo 

končilo, naopak – vtedy dá Belgičan výpoveď 

v práci a vráti sa naspäť do školy, aby robil to, 

čo ho skutočne baví. 

Stáže v Bruseli 

Kde si teda tú kariéru začať budovať? Najskôr 

počas stážovania, na ktoré sa v EÚ inštitúciách 

konajú dvakrát do roka (1.3. a 1.10.) oficiálne 

výberové konania. Stáže trvajú polroka a sú 

dobre platené – ale konkurencia je veľká, takže 

to treba skúšať aj niekoľko krát za sebou. 

Okrem toho sa dá stážovať u niektorého z 13 

slovenských europoslancov. Stačí im poslať 

životopis, výber robievajú sami. Dĺžka takýchto 

stáží býva rôzna, maximálne však pol roka a sú 

takisto platené Ďalšie stáže ponúkajú takmer 

všetky organizácie fungujúce v Bruseli – 

ziskové, neziskové, verejné či súkromné. Z tých 

verejných a slovenských spomeniem napr. Stále 

zastúpenie SR pri EÚ alebo slovenské 

veľvyslanectvo v Bruseli (viac info na stránkach 

Ministerstva zahraničných vecí SR). Zastúpenie 

v Bruseli majú aj naše územné samosprávy – 

Bratislavský, Košický, Trnavský a Nitriansky 

samosprávny kraj, kde sa tiež môžete 

informovať ohľadom stáži. Podmienkou 

akejkoľvek stáže býva minimálne dobrá 

angličtina. Niektoré  organizácie však vyžadujú 

viac jazykov – najmä ak máte záujem stážovať 

v belgickej, kde sú obvykle povinné dva jazyky – 

francúzština a holandčina. Tak neváhajte 

a prihláste sa! Brusel vám otvorí bránu do sveta.    

Ľudmila Staňová   



 

Zo študentských 

samospráv 
Erasmus Student Network 

Slovakia (ESN) 
 
Čo je ESN? 
Erasmus Student Network je známejšia skôr 
pod skratkou ESN, ktorá patrí do 
medzinárodnej siete Erasmus Student Network. 
Na slovenských vysokých školách pôsobí od 
roku 2003. V tomto roku ho založili na 
Ekonomickej univerzite 
v Bratislave ako tzv.  „Buddy 
Systém“ a v roku 2004 bol 
premenovaný na ESN EUBA. 
Postupne sa ESN EUBA 
rozširovalo až sa k 
nemu v roku 2008 pridalo aj 
ESN Comenius University 
spolu s ESN UCM (Trnava), 
ESN UNIAG (Nitra) a ESN 
UNIZA (Žilina). Následne sa 
pridávali ďalšie univerzity a vysoké školy. 
V súčasnosti tvorí slovenskú ESN 12 členov. 
 
ESN Slovakia je nezisková študentská 
organizácia, ktorá vytvára medzinárodný 
priestor pre stretávanie študentov rôznych 
národností a  vytvára tak most medzi rôznymi 
kultúrami. Cieľom ESN je podporovať mobilitu 
študentov počas ich vysokoškolského štúdia na 
základe princípu „študenti 
študentom“. Zároveň je ESN 
Slovakia  poradným orgánom  
Slovak Academic Association for 
International Cooperation 
(SAAIC), ktorej cieľom je 
podporovať a koordinovať 
programy medzinárodnej 
spolupráce slovenských 
vysokých škôl a iných inštitúcií, 
najmä v krajinách Európskeho 
spoločenstva. 
 
ESN pomáha  zahraničným 
študentom, ktorí sa rozhodli 
prísť počas svojho štúdia na 

Slovensko a chcú spoznať našu krajinu. Práve tu 
pôsobí „Buddy systém“, do ktorého sa môže 
zapojiť každý študent, ktorý chce spoznávať 
nových ľudí, nové kultúry a nové jazyky  bez 
toho, aby musel cestovať do zahraničia. Každý 
„Buddy“ dostane prideleného zahraničného 
študenta, ktorému pomáha zorientovať sa na 
Slovensku.  
Táto študentská organizácia robí veľmi veľa 
aktivít, vďaka ktorý sa pre zahraničných 
študentov stáva čas strávený na Slovensku 
bezproblémovým a nezabudnuteľným. 
„Buddys“ organizujú rôzne párty, výlety do 
viacerých miest na Slovensku i mimo neho. Tiež 
robia rôzne aktivity a stretnutia „Erasmákov“ 
z celého Slovenska. ESN spolupracuje vo 
viacerých oblastiach aj so Študentskou radou 
vysokých škôl, s ktorou sa minulý rok spojili 

napríklad v projekte 
Zimných študentských 
hier a tento rok túto 
skvelú akciu opäť 
organizujú. 
 
Ako sme už spomenuli, aj 
naša univerzita je 
zapojená do siete ESN. 
Funguje u nás konkrétne 
Erasmus Student 

Network Comenius University Bratislava. Táto 
„pobočka“ vznikla v roku 2008 na Lekárskej 
fakulte a od tej doby sa stále rozrastá. Ak máte 
chuť a chcete sa posunúť opäť o kus ďalej, tak 
táto organizácia je skvelá príležitosť ako sa na 
našu vlastnú krajinu a kultúru pozerať cez 
objektív medzinárodnej súdržnosti a nadhľadu. 
 

Ľubica Šimková 



 

Študentská poradňa 
 

Ako si vybaviť Erasmus 
štúdium v zahraničí? 
 
Naša fakulta ponúka svojím študentom možnosť 
študovať v rámci programu LLP/Erasmus v 
mnohých krajinách Európskej únie. Ide o krajiny 
severské ako napríklad Nórsko, Fínsko, Dánsko, ale 
aj južanské krajiny akými sú Španielsko, 
Portugalsko, alebo exotické Turecko. Medzi 
študentmi najžiadanejšie univerzity určite patria 
Karlova Univerzita v Prahe, Univerzita v Oslo, alebo 
Univerzita Leicester vo Veľkej Británii. 
FSEV v rámci programu Erasmus za 
účelom štúdia ročne vyšle päťdesiat až 
šesťdesiat študentov do viac ako 
dvadsiatich krajín Európskej únie. 
Študenti majú možnosť prihlásiť sa na 
univerzitu, s ktorou má naša fakulta 
uzavretú bilaterálnu zmluvu. Dôležité je 
vybrať si univerzitu, ktorá podporuje 
váš študijný program, keďže nie každá 
zahraničná univerzita ponúka možnosť 
študovať všetky programy našej 
fakulty. Zoznam partnerských univerzít 
aj s odbormi, ktoré ponúkajú v rámci študentskej 
mobility nájdete tu: 
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5727. 
 
Keď už si vyberiete univerzitu, ktorú považujete za 
tú pravú, je potrebné zistiť si, v akom jazyku je 
možné študovať váš odbor. Nie všetky zahraničné 
univerzity ponúkajú možnosť štúdia v anglickom 
jazyku. Napríklad v krajinách ako je Francúzsko, 
Rakúsko alebo Taliansko budete určite potrebovať 
aj národný jazyk. Ďalším krokom je vyplniť 
prihlášku, kde uvediete svoje osobné údaje a dve 
preferujúce univerzity, na ktorých by ste chceli 
študovať. Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať 
štruktúrovaný životopis v jazyku v ktorom chcete 
študovať, motivačný list - taktiež v cudzom jazyku, 
výpis známok, certifikáty z cudzích jazykov 
a zoznam mimoštudijných aktivít. Prihlášky sa 
podávajú do 31.januára akademického roka, ktorý 
prechádza akademickému roku plánovaného 
študijného pobytu na zahraničnej univerzite. To 
znamená, že v prípade ak chcete Erasmus pobyt 
absolvovať v akademickom roku 2014/2015, 
prihlášku je potrebné podať do 31. januára 2014, 
bez ohľadu na to, či chcete študovať v zimnom, alebo 
v letnom semestri. 
 
Výberové kritéria 
Vo výberovom konaní komisia posudzuje 
jednotlivých uchádzačov podľa vybraných kritérií. 

Študenti na základe nich získavajú body, ktoré 
rozhodnú, či budú úspešní a zúčastnia sa 
študentskej mobility na vybranej zahraničnej 
univerzite. Bodovaných je päť kategórii. Prvou je  
ročník štúdia, kde študenti získavajú body podľa 
ročníka, v ktorom si podali prihlášku. Body sú 
prideľované priamo úmerne ročníku v ktorom sa 
študent nachádza, to znamená, že čím vyšší ročník, 
tým vyšší počet bodov. Druhou bodovanou 
kategóriou sú študijné výsledky, kde študent 
dostáva body za priemer známok v ukončených 
ročníkoch. Opäť platí čím lepší priemer, tým viac 
bodov a väčšia šanca uspieť vo výberovom konaní. 
Treťou hodnotenou oblasťou je jazyková 
spôsobilosť študenta, kde komisia hodnotí 

predložené jazykové certifikáty. Počet 
bodov sa prideľuje podľa ich 
náročnosti. Súčasťou hodnotenia 
jazykovej spôsobilosti je aj ústny 
pohovor, kde študenti preukážu 
znalosť jazyka, ale môžu očakávať aj 
otázky týkajúce sa motivácie, alebo 
znalosti vybranej univerzity. Ústny 
pohovor je veľmi dôležitou súčasťou 
výberového konania, pretože v prípade 
neúčasti, alebo neúspechu na tomto 
pohovore, študent automaticky 
neuspeje v hodnotiacom procese. 
Ďalšou oblasťou kde je možné získať 

body je motivácia študenta. Tá spočíva v odovzdaní 
motivačných listov, kde študent v jazyku, v ktorom 
chce študovať stručne popíše svoju motiváciu pre 
štúdium na zvolenej univerzite. Poslednou 
hodnotenou kategóriou sú mimoštudijné aktivity. 
Zoznam mimoštudijných aktivít aj s bodmi ktoré za 
ne môžete získať nájdete tu 
http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/e
ditors/O_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013_2014_vy
berove_kriteria_.pdf. 
 
Ďalšie dôležité informácie 
Každý študent sa môže programu LLP/Erasmus 
zúčastniť iba raz v živote, a to jedenkrát za účelom 
štúdia a jedenkrát za účelom stáže. Pobyt nesmie 
byť kratší ako tri mesiace a študenti si ho môžu 
predĺžiť. Týka sa to ale, len tých, ktorí boli prijatí na 
štúdium v zimnom semestri, nakoľko mobilita sa 
musí začať i skončiť v rámci jedného akademického 
roka. Predĺženie mobility, však musí schváliť 
vysielajúca aj prijímajúca univerzita. Ubytovanie si 
každý študent zabezpečuje sám. A to najdôležitejšie, 
študent musí priniesť zo zahraničnej univerzity 
minimálne pätnásť kreditov, v opačnom prípade je 
možné, že bude musieť vrátiť pridelený grant. Viac 
informácii ohľadom Erasmu za účelom štúdia, ale aj 
za účelom stáže sa dočítate na adrese 
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2633. 
 

Michaela Kováčiková 

http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5727
http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/O_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013_2014_vyberove_kriteria_.pdf
http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/O_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013_2014_vyberove_kriteria_.pdf
http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/O_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013_2014_vyberove_kriteria_.pdf
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2633


 

Názory a komentáre 
 

Ideálna pravica 
(pre Roberta Fica) 

 

Je rok po predčasných parlamentných 
voľbách a keby Roberta Fica nestrašila 
narastajúca nezamestnanosť, prudko rastúci 
dlh a nejasný vývoj v eurozóne, tak sa môže 
spokojne usmievať nad úrovňou „spolupráce“ 
slovenskej pravice. Tá už niekoľko rokov 
pripomína servilného starčeka, ktorý trpí 
osteoporózou, pokročilou sklerózou a stále sa 
zhoršujúcou hluchotou. Je táto diagnóza 
a strata pol milióna voličov ešte liečiteľná? 
 
Drobenie  
 
Nie je to tak dávno, keď sa všetci pravicoví 
lídri zhodli na tom, že pravica potrebuje 
zásadnú zmenu - hodnotovú aj personálnu. To 
ešte pravicový volič netušil, že táto zhoda 
bude jednou z mála počas ročného 
povolebného triezvenia Prvým mužom cez 
palubu potápajúcej sa lode bol Daniel Lipšic, 
ktorý opustil KDH a kamarátsky so sebou 
zobral Janu Žitňanskú. Netrvalo dlho 
a spoločne si založili „novú“ Novú väčšinu 
s cieľom dosiahnuť aspoň dvojciferný volebný 
výsledok. Nepripravených voličov mohla 
zaskočiť náhla spolupráca starých 
„harcovníkov“ z SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd, 
ktorí vytvorili Ľudovú platformu s cieľom 
užšej a účinnejšej spolupráce na európskych 
témach.  Ako sa dodržiavajú dohody ukázali 
vo februári tohto roku pri voľbe šéfa ÚPN, keď 
svojho kandidáta nepodporila ani polovica 
poslancov z Ľudovej platformy. Liberáli tak 
veľmi nemusia smútiť, že zostali na ocot 
a skôr sa pripravujú na marcovú voľbu 
predsedu strany. Netrvalo dlho kým Radoslav 
Procházka pochopil, že so svojou platformou 
Alfa dieru v KDH nespraví. Jediný, koho 
odchod Procházku zaskočil, bol  Ján Figeľ. 
Miroslav Beblavý a Lucia Žitnanská, 
nespokojní s výsledkami primárok v SDKÚ-DS, 
spustili projekt „Tvoríme Slovensko“, ktorý 
má byť osviežujúcim názorovým prúdom 
v SDKÚ-DS. Pavol Frešo síce víta nové názory, 
ale považuje takéto štiepenie strany a ambície 

členov SDKÚ-DS za aktivity pomáhajúce 
Robertovi Ficovi. Lucia Žitňanská deklarovala, 
že nechce založiť politickú stranu a odísť 
z SDKÚ-DS. Pravdivostnú hodnotu tohto 
výroku má v rukách samotná politička, 
pretože plány sa na slovenskej politickej scéne 
menia veľmi rýchlo a je viac ako 
pravdepodobné, že napriek tomu, že nebude 
chcieť, odíde a stranu založí. 
 
Zmŕtvychvstanie pravice? 
 
Súčasná pravica šteká, ale nehryzie. Je tak 
ideálnou pravicou pre predsedu strany SMER-
SD. Eduard Chmelár povedal, že Robert Fico 
zničil imidž pravice. Napriek tomu, že Roberta 
Fica možno považovať svojím spôsobom za 
výnimočného politika a stratéga, nepripisoval 
by som mu až takéto „zásluhy“. Zničený imidž 
je výsledkom neschopnosti vládnuť 
a ponúknuť alternatívu k červenému parnému 
valcu. Hoci prieskumom verejnej mienky verí 
ešte menej ľudí ako tomu, že právoplatne 
zvolený kandidát na generálneho prokurátora 
bude aj vymenovaný, sú tu, a je potrebné 
s nimi rátať.  Podľa posledných prieskumov 
stratil SMER-SD takmer 200 tisíc voličov a už 
takmer klinicky mŕtva pravica spolu 
s Lipšicom získala takmer 400 tisíc hlasov. 
Pravicový volič tak opäť dokazuje, že je 
výnimočne trpezlivý tvor.  
 
Prvá skúška ohňom – voľby do VÚC  
 
Prvou skúškou funkčnosti pravicových strán 
budú voľby do VÚC, ktoré sa budú konať na 
jeseň tohto roka. Koncom februára pravica 
s fanfárami oznámila, že sa dohodla na 
kandidátoch na bratislavského a košického 
župana. Vzápätí z bratislavskej dohody bola 
len predbežná dohoda, ktorú komentoval 
Juraj Miškov z SaS slovami: „keď nie je 
dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič“. A vraj 
dohodnuté ešte nie je všetko. Ľudová 
platforma (teraz už radšej bez SaS) sa 
dohodla, že aj v Košickom kraji pôjde do 
volieb s jedným kandidátom. Taký detail  kto 
bude tým vyvoleným, neprezradili. Šéf 
banskobystrickej štruktúry KDH pripustil, že 
vo voľbách podporia kandidáta SMERu 
Vladimíra Maňku, pretože vraj nevidia inú 
alternatívu. Ktovie, čo si o tom myslí kandidát 



 

na župana Banskobystrického kraja 
navrhnutý stranou SDKÚ-DS, Ľudovít Kaník. 
 
Spoločný kandidát na prezidenta 
 
Pravdepodobne až prezidentský kandidát 
(alebo kandidáti) napovedia, ako na tom 
slovenská pravica skutočne je. Uznesenie 
SDKÚ-DS o tom, že Iveta Radičová by bola 
vážnym kandidátom, či dokonca jediná, ktorá 
by dokázala poraziť Roberta Fica, je dôkazom 
o bezradnosti a neschopnosti vidieť politickú 
realitu. Úvaha KDH o Pavlovi Hrušovskom ako 
o možnom kandidátovi pravice, je prejavom 
nepochopenia dopytu voličov. Takémuto 
prejavu politickej slepoty konkuruje už len 
predpoveď politológa Miroslava Kusého, 
ktorý vidí priestor na návrat Mikuláša 
Dzurindu do veľkej politiky. Riešenie 
prezidentskej hádanky ponúkal Radoslav 
Procházka, ktorý by na prvý pohľad spĺňa 
požiadavku na slovenskej politickej scéne 
pomerne vzácneho morálneho kreditu a 
nekomunistickej minulosti. Poslanec ponúkol 
svoju osobu najskôr taktne, nepriamo, 
a neskôr nahlas a zreteľne, no jeho ponuka 
zostala bez akejkoľvek odozvy. A nakoniec 
úvaha bývalého hokejistu Petra Šťastného, 
ktorý sa síce nebojí nahlas povedať, že túto 
krajinu ovládajú zločinci, no pri otázke, čo 
spravil počas svojej osemročnej činnosti v 
Európskom parlamente, zavládne nepríjemné 
ticho. Je len rok do volieb a okrem čisto 
občianskeho kandidáta Andreja Kissku nie je 
známy žiaden iný kandidát. Mimochodom, 
v Českej republike, kde voľba prezidenta 
rozdelila spoločnosť na dva tábory, boli 
kandidáti ohlasovaní viac ako rok 
dopredu. 
 
Potreba švédskej kúry 
 
Liekom na závažné choroby slovenskej 
pravice je návrat k pôvodným 
hodnotám, konštruktívnemu dialógu 
a vôli uprednostniť dohody pred 
straníckymi a osobnými ambíciami. Za 
pozitívnym príkladom stačí zájsť do 
Švédska. Pred parlamentnými voľbami 
v roku 2006, po dlhých diskusiách 
a kompromisných riešeniach, vytvorili 
pravicové strany Alianciu. Táto 

predvolebná koalícia pozostávala tak z 
konzervatívnych strán, ako aj liberálov. 
Allians för Sverige išla do volieb so spoločným 
programom a témami zameranými na trh 
práce, pro-rastové opatrenia, vzdelávanie, 
zahraničnú a sociálnu politiku. Aliancia 
dosiahla historické víťazstvo, a naopak, 
Sociálna demokracia, ktorá vládla nepretržite 
viac ako 70 rokov, utŕžila historicky 
najbolestivejší volebný debakel. O štyri roky 
neskôr dokázala pravica opäť zvíťaziť, opäť 
so silným programom a spoločnými témami.  
 
Slovenská pravica nepotrebuje jedného lídra, 
nepotrebuje ani byť jednotná vo všetkých 
otázkach. Rôznorodosť názorov a programov, 
to bolo to, čo pravicoví voliči vždy hľadali 
a žiadali. Je predsa naivné čakať, že liberáli 
a konzervatívci budú vidieť svet rovnakými 
očami. To, čo však volič právom očakáva od 
pravice, je jasný program, priority, zhoda v 
základných ekonomických a sociálnych 
témach, ochota diskutovať a hľadať riešenia. 
Inými slovami, ponúknuť uveriteľnú 
alternatívu k súčasnej vláde. Pretože vláda 
jednej strany môže byť nebezpečná len 
v krajine s nefunkčnou opozíciou. Aj preto by 
fragmentovaná, no hodnotovo a programovo 
jednotná pravica mala byť v záujme všetkých 
občanov. Moc je silným magnetom, ktorý 
dokáže spojiť aj rozbitú slovenskú pravicu, no 
póly by mali byť hodnotové, nie len mocenské. 
 

            Matúš Sloboda              



 

Anketa                   
 
Jednou z najaktuálnejších tém, ktorým sa 

momentálne na Slovensku venuje pozornosť, je 

problém zvyšujúcej sa nezamestnanosti. Podľa 

štatistického portálu Eurostat, dosiahla miera 

nezamestnanosti na Slovensku v januári 2013 

hodnotu 14,9 %. Tým sa Slovensko v rámci krajín 

Európskej únie zaradilo na štvrté miesto s najvyššou 

nezamestnanosťou. Rozhodli sme sa preto opýtať 

niektorých našich súčasných študentov, ako aj 

absolventov, aké sú ich doterajšie skúsenosti 

s uplatnením sa na trhu práce. 

Aké sú Vaše doterajšie skúsenosti 

s uplatnením sa na trhu práce ako 

študenta resp. absolventa odboru 

Verejná politika? 

 Počas štúdia som 
nemala problém nájsť 
si brigádu, aj keď 
musím priznať, že 
nikdy to nebola 
brigáda v odbore, v 
ktorom študujem. 
Otázku uplatnenia na 
trhu práce po skončení 
štúdia si kladiem už 
dlhšie. Aj preto som sa 

zúčastnila na jednom projekte, kde som mala 
možnosť vyskúšať simulovaný pohovor s odborníkmi v 
personalistike, ktorí mi poradili, ako ďalej po štúdiu. 
Vnukli mi myšlienku vyskúšať internship.  Je mnoho 
ponúk stáží, kde sa my, študenti/absolventi verejnej 
politiky, môžeme uplatniť a myslím si, že by to bol 
celkom dobrý štart do budúcej kariéry. 

Laura Lippová, študentka 2. ročníka VP 

 
 Počas vysokoškolského 
štúdia som nemal 
problém s nájdením si 
nejakej práce popri 
samotnom štúdiu. Čo 
hodnotím pozitívne je 
fakt, že vždy išlo o 
brigády dlhodobého 
charakteru. Síce neviem 
posúdiť, do akej miery pri 
mojom prijímaní zavážila 
skutočnosť, že som 
študentom ÚVPE, ale 

určite to nezohrávalo negatívnu rolu. Zamestnávateľ, 
či už vo verejnom alebo v súkromnom sektore, vedel 
oceniť schopnosť kriticky myslieť, ku ktorej sme ako 
študenti ÚVPE vedení od prvých seminárov, či 
seminárnych prác. Verím, že ani po úspešnom 
absolvovaní štúdia nebudem mať ja, ani moji 
kolegovia, problém s uplatnením sa na trhu práce. 
Hoci si uvedomujem, aká situácia na ňom 
momentálne panuje, pri otázke ďalšieho uplatnenia 
ostávam optimistom. 

Marek Ševčík, študent 2. ročníka VP 

 
 Moja skúsenosť ako 
absolventky PhD. štúdia je 
veľmi pozitívna - zamestnanie 
som si našla do troch 
mesiacov od ukončenia štúdia. 
Moja práca okrem toho 
priamo súvisí s verejnou 
politikou, keďže v Inštitúte 
pre výskum práce a rodiny, 
kde pracujem ako 
výskumníčka, pripravujeme 
predovšetkým štúdie a 
analýzy pre MPSVaR ako 

zriaďovateľskú organizáciu. Celkovo je však asi 
dôležité rozhodnúť sa, v akom sektore chcete 
pracovať, každý má svoje pre a proti. A tiež sa 
nenechať odradiť, lebo v súčasnosti nie je veľký výber 
pracovných príležitostí takmer v žiadnom z odborov, 
ktoré je možné študovať, a teda ani v tom našom. 

Darina Ondrušová, absolventka PhD. štúdia VP 

v roku 2012 

 
 Magisterský diplom získaný 
v študijnom odbore Verejná 
politika na FSEV UK som pri 
hľadaní práce 
zatiaľ  "nevyužil", nakoľko 
som sa zameriaval na úplne 
iný typ práce než na odbor, 
ktorý som si vybral po 
skončení štúdia na strednej 
škole. Priznám, že na 
Slovensku som si prácu 

vôbec nehľadal. Po negatívnych skúsenostiach z 
krajiny helvétskeho kríža som ju našiel až u našich 
severných susedov začiatkom tohto roka, a to vďaka 
znalosti nemeckého jazyka. Som však presvedčený, že 
do budúcnosti je vzdelanie veľmi dôležité, keďže 
zamestnávateľ pri výbere spomedzi kandidátov 
s rovnakými pracovnými skúsenosťami či 
schopnosťami vždy uprednostní toho, ktorý má vyššie 
vzdelanie. vzdelaním. 

Róbert Žilka, absolvent VP v roku 2012 

  



 

Stáže 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
SLOVENSKO 

 

 
 
Organizácia Amnesty International 
Slovensko ponúka viacero stáži pre 
študentov VŠ, ktorí majú záujem o oblasť 
ľudských práv a majú výbornú znalosť 
anglického jazyka. 
 
Stážisti získajú prax v prestížnej 
celosvetovej ľudsko-právnej mimovládnej 
organizácii, ktorá im ponúka možnosť 
tréningov a školení v zahraničí, účasť na 
organizovaných stretnutiach a podujatiach, 
ako aj možnosť samostatnej a tvorivej práce 
na zverenom projekte. 
 
Voľné pozície: 
-odborný stážista na oblasť Západného 
Balkánu a krajín Východného partnerstva 
-stážista ku kampani Dajme im budúcnosť 
(právo na vzdelanie pre rómske deti na 
Slovensku) 
-stážista ku kampani Zbrane pod kontrolou 
-koordinátor vzdelávania k ľudským 
právam 
-koordinátor programu individuálnych 
prípadov 
 
Kontakt: 
Ak máte záujem o niektorú zo stáži, pošlite 
svoje CV na adresu amnesty@amnesty.sk. 
Viac informácii o ponúkaných pozíciách sa 
nachádza na stánke www.amnesty.sk. 
 

 
 

NADÁCIA PONTIS 
 

 
 
Nadácia Pontis ponúka dvojmesačnú stáž 
pre študentov humanitných odborov, 
ktorým je blízka práca v treťom sektore, 
zaujímajú sa o oblasť rozvojovej spolupráce 
a majú aktívnu znalosť anglického, prípadne 
aj ruského jazyka.  
 
Stážista dostane možnosť zistiť ako funguje 
tretí sektor, nadobudnúť vedomosti 
o medzisektorovej spolupráci v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti firiem, 
napomáhať pri posilňovaní mimovládneho 
sektora v procese demokratizácie 
v Bielorusku a na západnom Balkáne, ako aj 
získať praktické skúsenosti pri písaní 
článkov, návrhov projektov či organizovaní 
podujatí.  
 
Náplň práce: 
-pomoc pri organizovaní akcií 
-rešerš na zadanú tému 
-administratívna pomoc (telefonáty, 
korešpondencia, kopírovanie, príprava 
zmlúv a dokumentov) 
-sprevádzanie hostí po Slovensku (VIP, 
partnerské organizácie, študijné cesty) 
-písanie článkov, príprava iných materiálov 
pre internetové stránky 
-dopĺňanie databáz 
 
Kontakt: 
Prihláška, ako aj bližšie informácie o stáži sa 
nachádzajú na internetovej stránke Nadácie 
Pontis - 
http://www.nadaciapontis.sk/18582.  
 

MARTA – pomoc núdznym n.o. 
Nezisková organizácia 
MARTA – pomoc 
núdznym, ktorá je 
zameraná na pomoc 
a starostlivosť 

mailto:amnesty@amnesty.sk
http://www.amnesty.sk/
http://www.nadaciapontis.sk/18582


 

o občanov, ktorí sú v hmotnej a sociálnej 
núdzi, ponúka možnosť mesačnej stáže pre 
študentov. Stážisti sa tak môžu oboznámiť 
s činnosťou  neziskovej organizácie ako aj 
samotnej charity a jej potrebami. 
 
Voľné pozície: 
-pomoc s webovou stránkou organizácie – 
spracovanie informačných textov a pomoc 
s grafickými prácami 
-vytvorenie prezentácie o charite – 
spracovanie textu o vzniku a vývoji charity, 
vyhotovenie fotogafií a písanie komentárov 
 
Kontakt: 
V prípade záujmu o jednu z týchto pozícii, 
kontaktujte riaditeľku organizácie na adrese 
martapomoc.riaditel@gmail.com. 
 
 

DEMAGOG.sk 

 
Projekt Demagog.sk pod záštitou Inštitútu 
pre dobre spravovanú spoločnosť hľadá 
vysokoškolákov, ktorí majú záujem 
nazbierať skúsenosti počas dvojmesačnej 
neplatenej stáže, ktorá prebieha počas 
pondelkov a utorkov. 
 
Každý stážista získa prax v analýze dát, 
rýchlom vyhľadávaní a spracovaní 
informácií, ako aj orientovanie sa 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. 
 
Náplňou práce: 
-analýza politických výrokov, ktoré odzneli 
v televíznych diskusných 
-vyhľadávanie relevantných podkladov ku 
aktuálnym politickým témam 

Kontakt: 
V prípade záujmu, pošlite svoje CV na 
adresu info@demagog.sk. 
 
 

SGI – Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť 

 
 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
pravidelne ponúka možnosť 
štvormesačných stáži pre študentov VŠ. 
Tieto stáže sú prínosné pre študentov, 
ktorých zaujíma verejné dianie v krajine, 
chcú spoznať ako funguje neziskový sektor 
a chcú sa zapojiť do niektorého z  projektov, 
ktorým sa SGI venuje. 
 
Napriek tomu, že stáže počas letného 
semestra už prebiehajú, SGI ponúka 
možnosť prihlásiť sa na intenzívnu mesačnú 
stáž v mesiacoch jún až august. 
Kontakt: 
V prípade záujmu pošlite svoje CV na adresu 
sgi@governance.sk. Viac informácii sa 
nachádza na stránke Inštitútu, 
www.governance.sk. 
 

STÁŽE V EURÓPSKYCH 
ORGANIZÁCIACH 
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Na webovej stránke Európskej únie: 
http://europa.eu/about-eu/working-eu-
institutions/students/index_en.htm  
sa nachádza rozsiahla ponuka stáži 
(traineeships) do európskych organizácií.  
 
Aktuálne sú otvorené výberové konania do 
dvoch inštitúcii: 
-Committee of the Regions – deadline na 
podanie prihlášok je 31. marec 2013 
-Council of the European Union – deadline na 
podanie prihlášok je 1. apríl 2013 
 
Kontakt: 
Prihlasovacie formuláre, ako aj bližšie 
informácie sa nachádzajú na vyššie 
uvedenej webovej stránke. 
 
 

SAF ponúka stáž v USA 
 

 
 
Slovak American Foundation (SAF) je 
organizácia, ktorej cieľom je posilňovať 
vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými 
štátmi prostredníctvom pracovno-
vzdelávacích príležitostí. SAF ponúka 
Program Intership - 6 až 12 mesačnú, 
pracovnú stáž v USA.  Stáž je určená pre 
študentov posledného Mgr. alebo PhD. 
štúdia a záujemcovia môžu získať 
štipendium  vo výške 30000 USD na rok. 
Termín na prihlásenie je do 15 apríla 2013. 
Je to jedinečná možnosť ako získať 
pracovné a jazykové skúsenosti. Netreba sa 
báť a preto smelo do toho:  
http://www.slovakamericanfoundation.
org/  
 

Zahraničné stáže cez AISEC 
 

 
 

Aisec je jedna z najväčších organizácii, ktorá 
sprostredkúva kultúrne a profesionálne 
stáže, pričom ponúka možnosť vycestovania 
až do 111 krajín sveta. Je do ideálna 
príležitosť ako získať nové zážitky, spoznať 
nových ľudí, zlepšiť sa v cudzom jazyku čí 
získať pracovné skúsenosti. Organizácia 
ponúka dva typy stáži vhodných pre 
študentov alebo absolventov v dĺžke trvania 
6 alebo 18 mesiacov. Teraz je ten ideálny čas 
na rozmýšľanie o tom ako stráviť prázdniny 
alebo čo robiť po škole, preto 
nepremeškajte termín uzavretia prihlášok, 
ktorý je 15 apríla 2013. 20 a 21 apríla sa 
koná prípravný seminár a viac informácii 
získate na webovej stránke: 
http://zahranicnestaze.sk/ 
 
 

Veronika Fedorková 
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Krížovka 
Americký politický vedec, ktorý je známy vďaka prácam o verejnej politike, rozpočtovaní 

a manažmente rizika. Napísal 39 kníh a viacero článkov o rozpočtovaní, analýze politiky, 

politickej kultúre či verejnej správe. O tejto osobnosti by mohlo napovedať viac dielo 

s dlhým názvom, ktorého je spoluautorom: „Implementation: How Great Expectations in 

Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It´s Amazing that Federal Programs Work at 

All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two 

Sympathetic Observerss Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes“. 

Jeho meno je _ _ _ _ _  _ _ _ D _ _ _ _ _ . 

1. Proces premeny štátneho majetku na 
súkromný, pričom môže byť predaný jednotlivcom, spoločnostiam alebo môže 

byť rozdelený medzi občanov zadarmo alebo za symbolickú cenu. 
2. Neformálny spôsob zvyšovania kvality a transparentnosti, ktorý slúži na porovnávanie 

seba s určitým štandardom. 
3. Hlasovanie obyvateľov obce: miestne ... 
4. Skupina dvojsmerných konzultácií, v rámci ktorých občania poskytujú 

úradom spätnú väzbu (verejné zúčtovanie, verejná diskusia, občianske panely). 
5.  Osoba, ktorá opustila územie svojho štátu za mimoriadnych okolností (najmä vojna 

a občianske nepokoje) a nemôže alebo sa nechce vrátiť späť. 
6. Jeho meno sa spája s klasickým byrokratickým modelom riadenia verejnej správy: Max ... 
7.  Zmluvná dohoda medzi výrobcom alebo poskytovateľom služby/produktu a nezávislým 

podnikateľom, prijímateľom, ktorý kúpi práva poskytovať 
rovnaké služby alebo predávať rovnaké výrobky, používať 
know-how  a značku.  

8. Otvorenie trhov konkurencii, celkové politické a spoločenské uvoľnenie.   
9. Pokus o zníženie alebo obmedzenie dopytu po spotrebe určitého výrobku 
alebo služby (nápisy a fotky na krabičkách cigariet). 
10. Najvyšší zákon štátu. 

11. Jeden z princípov OECD pre dobrú správu vecí verejných 
hovoriaci o tom, či sú relevantné, dôveryhodné a aktuálne 
informácie poskytované verejnosti priamo alebo nepriamo. 

12. Dopyt vytvára ... 
13. Politika v tomto význame vyjadruje inštitucionálny aspekt politiky, ktorý označuje existujúci 

politický poriadok organizovanej spoločnosti.  
 

Vtip na záver  
Reportáže z konferencií 
Tento rok bol pre ÚVPE bohatý na účasť na 

konferenciách. Keďže sa všetky konajú v rozpätí 
troch mesiacov, ďalšie číslo bude venované špeciálne 
tejto téme  

Úryvky z diplomových a bakalárskych prác 
Príchod leta sa v študentskom svete spája s menej 

príjemnými povinnosťami – skúškami, či štátnicami. 
V ďalšom čísle, ktoré vyjde tesne pred letom Vám 
preto prinesieme úryvky z najlepších záverečných 
prác!   

Štúdia Tomáša Jacka! 
Náš doktorand, vynikajúci reportér a grafik tento 

semester končí so svojim doktorandským štúdiom – 
prečítajte si úryvok z jeho dizertačnej práce, ktorý 
prinesieme v štúdii 

Na slovíčko s doc. Beblavým! 
Postupne sa v našom časopise zoznamujete so 

všetkými učiteľmi ÚVPE. Tentokrát je na rade náš 
obľúbený učiteľ a známy politik Miroslav Beblavý.  

Prieskum spokojnosti s PPN! 
Presne tak – po roku „nového“ PPNka sa Vás budeme 

pýtať, ako ste s ním spokojní. Výsledky prieskumu 
prinesieme v najbližšom čísle. 

 

Ak by ste chceli niečím do nášho časopisu prispieť, 
napíšte nám na publicpolicynews@gmail.com 

 

Uzávierka: 10. máj 2013 
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