Čo má spoločné Kotleba
a práva LGBTI ľudí?
Tak vážení, dočkali sme sa! Nielen výsledkov volieb
šéfov VÚC, ale aj nového čísla PPN. Na rozdiel od
výsledkov volieb však dúfame, že Vám ním prinesieme
radosť.
Na výsledky volieb županov nadviažem aj v tomto
úvodníku. Aktivistka za ľudské práva LGBTI menšín
Romana Schlesinger v rozhovore na str. 6-8 povedala,
že vzhľadom na to, že od roku 1989 neprešlo veľa času,
je pochopiteľné, že nie všetci sú otvorení otázkam, ako
sú napr. registrované partnerstvá. Pri pohľade na
víťazstvo neonacistu v banskobystrickom kraji mi
napadá, či to tiež súvisí s tým, že neprešlo veľa času od
nežnej revolúcie.
Možno neprešlo dosť času na to, aby ľudia pochopili, že
demokracia neexistuje bez občianskej participácie.
„Demos“ sú ľudia, ktorí ak chcú vládnuť, musia sledovať,
čo robia tí, na ktorých vládnutie delegujú. Nemôžeme
očakávať, že politici bez kontroly budú robiť to, čo od
nich očakávame. Veď sú ľudia ako my – snažia sa vždy
nájsť „ľahšiu“ cestu.
Touto ľahšou cestou napr. bolo ututlávanie problémov
s neprispôsobivými občanmi alebo minimálne ich
neriešenie. Ktorá politická strana mala odvtedy, čo tu
máme demokraciu, volebnú kampaň postavenú na
riešení chudoby v rómskych osadách? Iste, každá to kdetu spomenie, ale žiadna z toho neurobila svoju politickú
agendu. A pritom je to, zdá sa, pre občanov veľmi
dôležité. Až natoľko, že im praskli nervy a volia radšej
extrémistu, ktorý „urobí s tými cigánmi poriadok“, ako
povedala jedna z jeho voličiek.
Nevravím, že sme boli 20 rokov ticho – veď o probléme
stále píšu médiá, dokonca na úrovni niektorých
starostov by som povedala, že sa aj koná. Ale dovolili
sme,
aby
neriešenie
chudoby
a kriminality
v problémových osadách prešlo najvyšším politikom volili sme ich tak, či onak. Mali sme kričať hlasnejšie,
mali sme lobovať, mali sme jednoducho povedané viac
participovať. Teraz tu máme Kotlebu, ale čo je desivejšie,
71 000 ľudí, ktorí podporujú
jeho
zvrátené
myšlienky,
a ktorých hnev, pevne verím,
vyšumí
do
najbližších
parlamentných volieb, pretože
si uvedomia, že represia nie je
cesta k riešeniu problémov
spôsobených
predovšetkým
nízkym vzdelaním, chudobou
a sociálnou exklúziou.
Vaša Ľudmila
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univerzite? Tomáš Jacko Vám povie ako!
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Čo nové na ÚVPE
Najnovšia publikácia z dielne ÚVPE
V decembri vychádza naša najnovšia publikácia s
názvom:
New
Public
Management
a
Slovensko. Podoby a aplikácia princípov. Kniha je
súčasťou projektu VEGA, o ktorom sme už písali už
v predchádzajúcom čísle PPN. Hlavným výstupom
projektu je monografia rozdelená do dvoch častí,
teoretickej a praktickej. Teoretická časť obsahuje
základný prehľad vývoja verejnej správy a
manažmentu, a taktiež kapitolu o histórii NPM, o
jeho vybraných prvkoch a súčasnom vnímaní.
Praktická časť ilustruje vplyv a prvky NPM na
konkrétnych prípadových štúdiách zo Slovenska,
napr. pôsobenie Úradu pre štátnu službu, čakacie
listiny v zdravotníctve, elektronické verejné
obstarávanie, PPP projekty, atď.
Blahoželáme
našej
doktorandke
Tine
Gažovičovej k novému prírastku do rodiny 
V marci sa Tinke narodil krásny chlapček, ktorý
dostal meno Karol. Srdečne jej blahoželáme
a želáme jej aj drobčekovi veľa zdrvia, lásky
a radostných spoločne prežitých chvíľ.

o modelovanie vzťahov
medzi
firmami
na
obidvoch stranách trhu
v
nekonečnom
horizonte
Dáša
Stanková
absolvovala bakalárske
štúdium v programe
Zahraničnoobchodné
podnikanie
na
Ekonomickej univerzite
v Bratislave
a potom
pokračovala v štúdiu na
Wirtschaftsuniversität
Wien v master programe Volkswirtschaft
(Economics). V diplomovej práci rozoberala ako na
Slovensku prebiehala transformácia plánovaného
hospodárstva na trhovú ekonomiku. Od apríla 2012
pracuje v Raiffeisenlandesbank NOe-Wien vo Viedni
na
oddelení
Immobilienprojektfinanzierung
(Projektové financovanie nehnuteľností) a popri
tom prednáša ako externá lektorka na
Wirtschaftsuniversität Wien predmet Angewandte
Mikroökonomik (Applied
microeconomics).
V
dizertačnej práci sa bude
pod vedením doc. Ing.
Miroslava Beblavého, Phd.,
venovať analýze trhu práce
a to predovšetkým na to,
aké majú zamestnávatelia
požiadavky na vzdelanie
a či tomu zodpovednú
zručnosti
a
vzdelanie
pracovnej sily.
Letná škola ECPR

Nová „doktorandská“ krv na ÚVPE
Tento rok boli prijaté na ÚVPE dve nové
doktorandky. Ľubica Šimková, naša čerstvá
absolventka sa stala doktorandkou doc. Ing. Milana
Horniačka, Csc. Témou jej dizertačnej práce je vplyv
hospodárskej politiky EÚ na výrobkové inovácie.
Hlavným cieľom práce je analyzovať zavádzanie
výrobkových inovácií v podmienkach Cournotovho
oligopolu, ktorého výrobky slúžia ako vstupy pre
podniky, ktoré sú Cournotovými oligopolistami na
trhu svojich výrobkov. Z teoretického hľadiska ide

Letná škola ECPR, ktorej sa tento rok zúčastnila
naša doktorandka Ľudmila Staňová, bola zameraná
na metodológiu výskumu v politických vedách.
ECPR je skratka pre Európske konzorcium pre
výskum politických vied a ide o prestížnu
medzinárodnú
organizáciu,
ktorá
združuje
pedagogické kapacity zo svetových univerzít, ako je
napr. London School of Economics alebo Hertie
School of Public Administration. Tematické
zameranie kurzov je pestré - od všeobecných, napr.
o tom, ako navrhnúť výskumný dizajn, až po
konkrétne kvantitatívne a kvalitatívne metódy:
regresnú analýzu, process tracing, obsahovú
analýzu, expert interviews, prípadové štúdie a
ďalšie.
Kurzy
sú
určené
predovšetkým
doktorandom, ale zúčastnilo sa ich aj niekoľko
magisterských študentov, či profesionálnych

výskumníkov. Výstupom letnej školy je skúška, za
ktorú účastníci dostanú kredity. Viac informácii
nájdete na www.ecpr.eu.
Grant od APVV
ÚVPE získal grant od Agentúry na podporu
výskumu a vývoja a jeho hlavným riešiteľom je doc.
Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ide o projekt na
tému využitia poznania pri príprave dokumentov
v tvorbe verejnej politiky. Cieľom je pochopiť
procesy, v ktorých sa stretávajú rôzne racionality
a druhy poznania, a skvalitniť tak procesy tvorby
a používania rôznych dokumentov pri tvorbe
politík.
Blahoželáme!

Ako dopadli tohtoročné augustové štátnice
A je to tu! Je po lete a aj po druhom termíne štátnic,
ktoré pre mnohých študentov dopadli úspešne, pre
niektorých menej úspešne, no boli žiaľ aj takí,
ktorým sa uspieť nepodarilo. Bolo prihlásených 32
študentov, pričom najviac z nich išlo obhajovať
diplomovú prácu a až na jedného študenta ju
obhájili všetci. Dohromady udelila komisia: 18 - FX,
11 - E, 7 - D, 12 –C, 6 – B, 5 – A. Najviac známok FX
(6) bolo udelených z bloku C - prípadových štúdii
a naopak najviac známok A (2) bolo udelených
z bloku B - komparatívnej verejnej politiky. Žiaľ
počas týchto štátnic neuspeli aj dvaja študenti, ktorí
už nemajú nárok na opravný termín, pričom jeden
z nich kvôli plagiátorstvu. „Zoštátnicovaným“
študentom gratulujeme a študentom, ktorých čaká
ešte nejaký ten „opravák“ želáme veľa šťastia!
Úspešne skončení doktorandi
Na konci augusta po magisterských štátniciach
prebiehali tiež „doktorandské skúšky“- obhajoby
dizertačných prác, na ktorých sa zúčastnili aj dvaja
naši šikovní doktorandi, Zuzana Očenášová
a Tomáš Jacko. Ich obhajoby prebehli bez
problémov, a tak ÚVPE s hrdosťou vyslal do sveta
vedy a výskumu dvoch nových mladých vedeckých
pracovníkov. Želáme im do ich pracovného
i osobného života veľa úspechov a veríme, že sa
s naším ústavom nerozlúčia úplne. V septembri sa
k úspešne skončeným doktorandom pripojil aj
Karol Decsi. Aj jemu želáme veľa šťastia a úspechov
v živote!

Tomáš Jacko zostáva na ÚVPE
Novým študentským poradcom
pre magisterské štúdium sa
stal Mgr. Tomáš Jacko, PhD.,
ktorý tak zároveň ostáva
pracovať na ÚVPE. Okrem
študentských záležitostí sa
s ním môžete stretnúť na jeho
doterajších predmetoch.
Grant nadácie Pontis a PPN
Síce sme tento grant
nezískali,
no
srdečne
ďakujeme všetkým Vám,
ktorí ste zahlasovali v súťaži o grant Nadácie Pontis
a Slovenskej sporiteľne na www.space.sk. Naše
spoločné úsilie nebolo zbytočné a veríme, že
nabudúce zahlasuje ešte viac čitateľov a spolu sa
nám to podarí .
Nový prírastok do tímu ÚVPE
Ing. Michal Sedlačko, PhD. MSc. je absolventom
Medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite
v Bratislave a Environmental Science and Policy
Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a University
of Manchester. Okrem FSEV pôsobí na Institute for
Managaging Sustainability WU Wien, Ústave
politických vied Universität Wien, Fakulte sociológie
Ústavu vyšších štúdií (IHS Wien) a Katedre
environmentalistiky Masarykovej univerzity v Brne.
Venuje sa interdisciplinárnemu výskumu „policy
work“, konkrétnejšie praxi tvorby politík životného
prostredia
a
spotreby
prostredníctvom
etnografických a interpretatívnych metód, čerpajúc zo
sociológie
sociálnej
praxe,
sociológie
vedy
a technológií,
organizačných
štúdií,
štúdií
governmentality, kritickej teórie alebo antropológie
štátu. Ťažiskom jeho výskumu je vzťah poznania
a tvorby verejnej politiky, predovšetkým rozhranie
medzi vedou a VP, procesy zabezpečujúce účasť
verejnosti vo VP, úloha dokumentov a iných
artefaktov vo VP, evalvácie a vzťah moci a poznania,
napríklad
v podobe
štrukturujúcich
vplyvov
poznania na sociálne svety
tvorcov VP. Na FSEV bude
vyučovať
predovšetkým
Evalvácie a Politiky životného
prostredia. Je ženatý a žije vo
Viedni; jeho tretím domovom
je Belehrad. Je zanieteným
fanúšikom death- a blackmetalovej hudby.

Katarína Števove

TÉMA

Rusko LGBTI komunite nikdy veľmi nefandilo

Rusko patrí ku krajinám, kde bol legalizovaný
rovnako-pohlavný styk pomerne neskoro, a to až
v roku 1993. Doteraz ako jedna z mála krajín nemá
vytvorenú antidiskriminačnú politiku, práve
naopak. Namiesto smerovania k antidiskriminácii
sa vybralo opačným smerom a život ruským
homosexuálom bude komplikovať nový zákon
o zákaze propagácie homosexuality. Zákon do
Regulácia práv a slobôd ľudí z LGBTI komunity je
značnej miery obmedzuje slobodu prejavu a práva
veľmi citlivá politická téma, ktorá práve svojou
homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, pričom
citlivosťou môže nabrať celosvetový rozmer.
počíta aj s pokutami v rozličných výškach, väzením
Dôkazom je aj momentálna situácia v Rusku.
a v prípade
cudzincov
dokonca
Homofóbne orientovaný zákon
Výška pokút za homosexuálnu
vysťahovaním.
zakazujúci
propagáciu
propagandu sa pohybuje až do
homosexuality v Rusku, ktorý
Bude tento zákon stáť Moskvu
bol prijatý na konci júna tohto 50 000 rubľov pre jednotlivcov,
rozviazanie partnerských vzťahov
čo
je
približne
1120
euro
a
vo
roku, vyvolal reakcie po celom
s jej sesterskými mestami?
výške
1
milióna
rubľov
pre
svete.
Jeden
z najväčších
Islandská metropola a Moskva sú tzv.
odporcov je Amerika na čele organizácie, čo je približne
sesterskými mestami od roku
s Barackom Obamom, negatívny 22 500 euro
2007.Zákon však vyvolal veľkú
postoj vyjadrila aj Európa
odozvu tamojších aktivistov za ľudské práva, ktorí
a niektoré moskovské sesterské mestá začali
predniesli návrh na rozviazanie vzťahov s Moskvou.
s rozväzovaním partnerských vzťahov.

Rusko, krajina s drsnou
proti-homosexuálnou
politikou

Na
základe
neho
primátor Rejkjaviku Ján
Gnarr
spoluprácu
napokon
rozviazal.
Podobne reagovala aj
Praha, ďalšie sesterské
mesto. Na internete
momentálne prebieha
petícia za presušenie ich
partnerského vzťahu: „Myslíme si, že Praha by
neměla
udržovat
statut
'sesterství' s městem, ve kterém
zákony tak drasticky potlačují
práva lidí s jinou sexuální
orientací. Partnerství s Moskvou
již kvůli tomuto zákonu zrušil
Reykjavík a petice podobného
charakteru nyní probíhají v
mnoha z 59ti sesterských měst
Moskvy. Věříme, že Moskva
nebude ignorovat jasný postoj
mezinárodního
společenství“,
tvrdia českí aktivisti.
"Žijeme v Rusku, nie v
Sodome a Gomore"
vyjadril sa jeden
z hlavných zástancov
a propagátorov tohto
kontroverzného
zákona, Dimitrij Sablin.

Medzinárodný olympijský
výbor pod tlakom
Rusko na seba obrátilo pozornosť celého sveta.
Okrem sesterských miest sa vyjadrujú aj aktivisti
a ľudia po celom svete a objavujú sa aj rozličné
výzvy za bojkotovanie olympiády, ktorá sa má
uskutočniť v Soči v roku 2014.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vydal
prehlásenie, že pokiaľ bude Rusko na tomto zákone
trvať, a to najmä čo sa týka jeho striktného
dodržiavania počas olympiády, je možné uvažovať
o preložení olympiády do inej krajiny.

Vznik sesterských alebo inak povedané partnerských
miest možno pripísať Európe, v období po druhej
svetovej vojne. Myšlienka vzájomnej spolupráce mala
podporiť v tom období vytváranie cezhraničnej
spolupráce
a dobrých medzinárodných vzťahov.
Doteraz je najviac takýchto partnerstiev v Európe, však
existujú aj zaujímavé zámorské partnerstvá.
Predstavitelia sesterských miest sa navzájom
navštevujú a spolupracujú medzi sebou na kultúrnej,
športovej, vedecko-vzdelávacej či cirkevnej úrovni.

Vitalij Mutko, ruský minister športu v súvislosti s
olympiádou uviedol že „nikto nemôže v žiadnom
prípade športovcom s netradičnou sexuálnou
orientáciou zakázať príchod do Soče. Keď však
na uliciach začnú s propagandu, budú sa musieť
potom zodpovedať podľa tohto zákona. Pod
netradičnou sexuálnou orientáciou tento zákon
rozumie takú, z ktorej nie je možné vzniknutie
potomstva.

Toto by mohlo mať pre Rusko nepríjemné následky
a finančné straty. Preto je veľmi pravdepodobné, že
sa Rusko bude snažiť s MOV dohodnúť, no zatiaľ to
z ich strany vyzerá skôr len na zmiernenie
vymáhania zákona počas olympiády než na celkovú
zmenu politiky a tohto kontroverzného zákona. Na
druhej strane vyvstáva otázka, či bude Rusko na
takto smerovanej politike trvať aj za cenu
narušenia vzťahov a medzinárodnej spolupráce.
Katarína Števove

ROZHOVOR s ...

Romanou
Schlesinger

Možno ste sa niekedy stretli s názorom, že
„nemám nič proti lesbám či gejom, ale nech ma
s tým neotravujú, mňa sa to netýka.“ Obávam sa,
že v tomto čísle Vás všetkých s touto témou
trochu pootravujeme, pretože podľa nás sa
práva lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových
osôb týkajú nás všetkých. Patria do verejnej
politiky rovnako, ako práva ktorejkoľvek inej
menšiny – či už národnostnej, etnickej alebo
náboženskej, ktorých dodržiavane by nás malo
zaujímať i napriek tomu, že nie sme ich súčasťou.
O tom, prečo ide o verejnú politiku a aký je jej
stav na Slovensku sme sa rozprávali s výkonnou
riaditeľkou Queer Leader’s Forum a jednou
z organizátoriek Dúhového Pridu, Romanou
Schlesinger.
Čo presne znamená skratka LGBTI?
LGBTI je skratka pre široké aj keď nie úplné
spektrum sexuálnych a rodových identít – lesby,
geji, bisexuálne osoby, transrodové osoby
a intersexuálne osoby. Transrodovosť má viacero
definícií, základná je, že sú to osoby, ktoré sa
nestotožňujú so svojim biologickým pohlavím. Nie
všetci však majú potrebu prejsť fyziologickou

zmenou pohlavia. Intersexuálne osoby sú osoby,
ktoré sa narodili so znakmi oboch pohlaví. Môže to
byť aj na úrovni chromozómov, nemusia to byť
viditeľné znaky. V niektorých krajinách napr.
Španielsko alebo Austrália existuje v rámci kolónky
pohlavie okrem možnosti žena a muž aj iné, tzv.
tretie pohlavie, ktorú zaškrtnú ľudia, ktorí sa cítia
byť cisrodoví, teda sú v súlade so svojim
biologickým pohlavím.
Pohlavie je to, čo nás konštruuje fyzicky, rod je
sociálna kategória, to čím spoločnosť naplní obsah
alebo zmysel osoby len preto, že má vonkajšie
znaky pohlavia muža alebo ženy. Dlhodobým
cieľom Queer hnutia je však pokúsiť sa
nepotrebovať v budúcnosti žiadne definície
a pristupovať ku človeku ako jedinečnej bytosti bez
ohľadu na to, ako sa cíti rodovo.
Čo je na tom verejná politika? Prečo by mala byť
táto oblasť v záujme všetkých, resp. v záujme
štátu?
Záujmom všetkých by malo byť, aby sme boli
schopní všeobecného rešpektu k hocikomu. Každá
marginálna otázka by mala byť záujmom všetkých,
pretože o tom je otvorená spoločnosť. Nemusí byť
mojim osobným problémom napríklad to, že sa
nedostanem niekam s vozíčkom, pretože ho
nepoužívam. Mohlo by ma však trápiť, aby môj
sused mal tú možnosť, tak ako ja by som mala
možnosť dať si na dvere menovku s dvoma
ženskými menami.
Dúhový pride je projekt, ktorý okrem tém
súvisiacich s LGBTI osobami otvára aj iné témy,
napr. právo na zhromažďovanie. Spúšťa totiž
radikálne nálady, ktoré v praxi testujú schopnosť
rôznych orgánov - polície, mestskej správy,
samosprávy, štátu - postarať sa o bezpečnosť
každého občana a zároveň chrániť ich práva. Prvý
a druhý rok sme s tým mali problém.
Má Queer Leader’s Forum konkrétne ciele
v oblasti verejnej politiky?
Áno. Odstrániť právnu diskrimináciu zmenou
zákonov. Neexistuje napríklad legálna forma pre
spolužitie dvoch osôb, čo môže byť registrované
partnerstvo alebo manželstvo. Rozdiel medzi

týmito pojmami je najmä lingvistický, čo uľahčilo
lobing v niektorých krajinách, kde ľuďom záležalo
na tom, aby sa aspoň slovne zväzok LGBTI osôb
neposunul na rovnakú úroveň ako heterosexuálne
zväzky. V niektorých krajinách sa z registrovaného
partnerstva vylučuje rodičovstvo.
Čo sa Vám zatiaľ podarilo v tejto oblasti
dosiahnuť?
Písali sme posledný návrh zákona o registrovaných
partnerstvách (návrh neprešiel, pozn. red.).
Podobný pokus mala Iniciatíva Inakosť v roku
2000– 2001. Pokusy však plnia dôležitý účel,
pretože vďaka nim sa téma dostane do verejného
diskurzu.
Prečo je také dôležité legalizovať spolužitie
dvoch osôb rovnakého pohlavia?
Kvôli možnosti voľby využiť zákon, ktorý je
dostupný bez ohľadu na to, či žijem so ženou alebo
s mužom. Existujú reálne situácie s tým spojené, či
už pri uzatváraní zmluvy, spoločnej hypotéke,
informovaní o zdravotnom stave, alebo keď
potrebujete za Vášho partnera niečo vybaviť.
V momente keď sa povie „manžel-manželka“ ide
o oprávnenú osobu. Keď moja partnerka odpadne
v práci, chcem, aby zavolali mne ako prvej, a nie jej
matke do Žiliny, ktorá potom zavolá mne. Potom,
keď prídem, musím oznámiť kto som, budem
musieť mať šťastie, aby som natrafila na
otvoreného lekára, aby ma za ňou pustili. Dedenie
je tiež veľký problém pri LGBTI ľuďoch, pretože
vzťahy rodič-dieťa sú často naštrbené práve kvôli
sexuálnej orientácii. V praxi sa potom deje, že ak
jeden parter zomrie, jeho rodina sa snaží ísť proti
partnerovi alebo partnerke. Ďalšou oblasťou je
napr. zastupovanie sa v právnych úkonoch alebo
rodičovstvo dvoch LGBTI ľudí. Keď sa s
biologickým rodičom niečo stane, dieťa je zverené
do starostlivosti babke alebo inštitúcii. Neviem si
predstaviť, ako môže byť v záujme dieťaťa trhať
rodinu.
Ďalšou témou je asistovaná reprodukcia. Pokiaľ si
nezaplatíte zákrok v súkromnou zariadení, tak od
Vás chcú aby ste najprv vyčerpali všetky možnosti
prirodzeného počatia. Potom so súhlasom partnera
môžete podstúpiť
umelé oplodnenie, čo je

v podstate v rozpore so všetkými ľudsko-právnymi
dohovormi, ktoré SR podpísala, a ktoré hovoria
o tom, že každý má právo slobodne rozhodnúť
o spôsobe počatia, počte detí a o svojom osobnom
a súkromnom živote a rodičovstve ako takom.
Svet momentálne zažíva boom registrovaných
partnerstiev a s tým aj práv LGBTI ľudí. Ako je
na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými
krajinami?
Ak sa na to pozrieme realisticky, postoje sú úplne
adekvátne. S touto témou sme začali otvorene
pracovať v roku 1989. Odvtedy neprešlo až tak veľa
rokov, aby dokázala vzniknúť široká platforma ľudí,
ktorí by boli otvorení tomu, čo hovoríme. Posledné
výskumy z minulého roku ukazujú že až 48 percent
ľudí by nemalo problém s registrovaným
partnerstvom, čo je výborná správa. Na druhej
strane, prečo by väčšina mala súhlasiť s tým, ako
chcem žiť? Osobne môžem nesúhlasiť s tým, že
ľudia nevstupujú do manželstva, ale nemala by to
byť vec, ktorú budem verejne odsudzovať.
Úlohu určite zohráva aj náboženstvo. Ale prečo
napr. v takej nábožnej krajine, akou je
Španielsko, registrované partnerstvá majú?
Zapatero (bývalý španielsky premiér, pozn. red.)
videl, že LGBTI komunita tvorí širokú voličskú
základňu. Zákon prišiel vtedy, keď bola komunita
enormne viditeľná. Dúhové Pridy majú v
Španielsku tradíciu niekoľko desaťročí, a nie sú už
vnímané ako menšinové. Naopak, stávajú sa
súčasťou kultúry.

Nemôže mať Slovensko podobný scenár? Alebo
aspoň že sa touto témou politici pokúsia osloviť
mladých?
Na Slovenku sa každý drží toho, že pozná svoju
voličskú základňu. Príde mi logické že napr. Smer sa
to bojí urobiť. Z prieskumu, ktorý robila Iniciatíva
Inakosť, zistíme vekové, vzdelanostné, geografické
spektrum voličov a kde stoja v rámci názorového
poľa. Jasne z toho vyplýva, že najvyššiu toleranciu
voči LGBTI osobám má stredná vyššia trieda,
vysokoškolsky vzdelaná, a toto žiaľ nie je voličská
základňa Smeru.
S akými politickými stranami spolupracujete?
Najmä so stranou Sas, s ktorou sme
spolupracovali
pri
návrhu
zákona
o registrovaných partnerstvách. Jednotlivci sú
v každej strane, aj v KDH. Problém je ten, že
kde nie je konsenzus na úrovni celej strany, títo
jednotlivci sa môžu len o niečo pokúšať. Ale myslím
si, že sa to zlepšuje, dokonca aj SMER sa v tomto
volebnom období pokúša nájsť cestu najmenšieho
odporu, ako napr. zachovaním Výboru pre práva

LGBTI ľudí.
Čo presne má na starosti tento výbor?
Výbor je poradným orgánom Rady vlády pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Sedia v ňom ľudia zo štátnej správy i neziskového
sektora. Výbor má šancu prinášať reálne čiastkové
riešenia, má možnosť utvárať pracovné skupiny,
v rámci ktorých môžeme pracovať na zbere dát,
rešeršov zákonov a podobne. V najbližšej dobe
bude schválená novela zákona, ktorú pripravovalo
ministerstvo vnútra (novela bola schválená
a nadobudla účinnosť 1. 8., pozn. red.). Obsahuje
okrem iného aj definíciu novej kategórie trestného
činu na základe sexuálnej orientácie, čo znamená,
že v našej legislatíve bude existovať
niečo ako homofóbne motivovaný
trestný čin, čím sa dostane na úroveň
rasovo motivovaného trestného činu.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor!
Ľudmila Staňová

Recenzia
Judith Butler:
Gender Trouble
Problém rodovej (ne)rovnosti a (upieranie) práv
LGBTI menšín je problémom reálnym, a to do
veľkej miery aj na Slovensku. Binárne kategórie
rodu a pohlavia sprevádzajú a ovplyvňujú život
každého človeka od jeho narodenia až po smrť.
Hlavný prúd feministických teórií sa tento problém
snaží riešiť volaním po zrovnoprávnení mužov
a žien vo všetkých oblastiach života. Judith
Butlerová sa vo svojej, podľa mnohých odborníkov
revolučnej publikácii Gender Trouble („Rodové
problémy“, pozn. ed.), snaží redefinovať koncept
rodu a pohlavia s cieľom zbaviť feministickú
a LGBTI
agendu
praktík,
paradoxne
reprodukujúcich problém, ktorý sa pôvodne snažili
odstrániť. V tejto recenzii poskytneme kritický
pohľad na Butlerovej teóriu predstavenú v Gender
Trouble , v rámci ktorého sa zamyslíme nad tým, či
sa jej v teoretickej, či praktickej rovine podarilo
poskytnúť
alternatívu
mainstreamovému
feminizmu a LGBTI aktivizmu.
Gender Trouble je rozdelená na štyri hlavné časti: 1.
Subjekt pohlavia/rodu/túžby, 2. Prohibícia,
psychoanalýza
a produkcia
heterosexuálneho
matrixu, 3. Subverzívne akty tela a 4. Záver. V prvej,
pravdepodobne kľúčovej časti celej knihy,
Butlerová
hodnotí
doterajšie
praktiky
feministických politík. Toto hodnotenie je
postavené na kritike procesu, v ktorom sa
feministky stavajú do roly bojovníčok za práva žien,
a sú teda hlavnými zástupkyňami žien v politickom
diškurze, v ktorom hrajú dominantnú úlohu muži.
Prvotný problém, ktorý Butlerová báda v tomto
procese je výsledný spoločenský obraz, ktorý
produkuje. Tento obraz je kontraproduktívny práve
kvôli zaškatuľkovanej charakteristike feministiek
ako ochrankýň práv žien, čím vlastne zdôrazňujú
binárny rozdiel medzi oboma pohlaviami, ktorý sa
pôvodne snažili zmeniť alebo úplne odstrániť.

Alternatíva
Judith
Butler
je
v podstate
dekonštrukcia kategórie rodu a pohlavia, ktorá
v teoretickej rovine rieši problém reprodukcie
spoločenských noriem binárneho matrixu, tj.
mužský/ženský a muž/žena. Podľa Butlerovej je
spoločensky konštruovaná nielen kategória rodu,
ale aj kategória pohlavia. Butlerová prezentuje silný
argument opierajúci sa o Foucaultove štúdie
o histórii sexuality, pomocou ktorých prichádza
k záveru, že sexualita a kategória pohlavia má
históriu sama o sebe a v priebehu dejín nemala
ustálený charakter. To z nej podľa Butler robí
sociálny konštrukt, rovnako ako z kategórie rodu.
V dvoch prostredných častiach knihy Butler študuje
tvorbu filozofov a feministiek ako Foucault, Lacan,
Julia Kristeva, Simone de Beavior a Monique
Witting. Dochádza k všeobecnému záveru, že
napriek ich snahe predísť preddefinovaným
charakteristikám identity – rodu a pohlavia - nie sú

v tomto úspešní. Rovnako ako moderný feminizmus
reprodukujú už spomínané kategórie binárneho
matrixu.

prostredia
feminizmu
a LGBTI
aktivizmu
nepriniesla nič nové, čo však ako kritika stojí na
veľmi tenkom ľade.

V záverečnej časti Butlerová v zmysle svojej
filozofie fluidného rodu a pohlavia, nabáda
feministické hnutia, aby sa vyhli zovšeobecňovaniu
ženskej politiky v záujme spájania sa v rámci iných
ideových kruhov, kde byť ženou nie je hlavnou
charakteristikou. Butlerová
volá po „Gender Trouble“, čo
v praxi znamená normatívne
delimitovanie
pohlavia
a rodového správania za
účelom
zmeny
spoločenských
noriem
a diškurzu.

Na druhej strane, po štylistickej a formálnej stránke
je text Gender Trouble veľmi zložitou a často až
zbytočne komplikovanou spleťou dlhých súvetí
a odborných slov, ktorá čitateľa buď odradí od
pokračovania v čítaní alebo ho minimálne prinúti
siahnuť
po
odborných
slovníkoch. Butlerová na
túto
kritiku
odpovedá
vysvetlením, že zložité
súvislosti vyžadujú odborný
slovník a komplikovanosť
textu
odzrkadľuje
komplikovanosť problému
debaty,
ktorú
Butler
v Gender Trouble rozoberá.

Na prvý pohľad kniha
Gender Trouble adresuje
argumenty
hlavne
k
problematike
feminizmu.
Avšak svojimi závermi táto
publikácia
oslovila
aj
zástancov Queer Theory a
stala
sa
jedným
z teoretických pilierov tejto
teórie, ktorá sa podobne ako
v prípade feminizmu snaží
destabilizovať
a redefinovať
kategórie
charakterizujúce ľudskú identitu – rod a pohlavie.
Hlavná kritika Butlerovej Gender Trouble smeruje k
dvom hlavným problémom tejto publikácie:
nedostatočné prevedenie teórie performativity a
„gender trouble“ do praktickej roviny a možno
prílišná
komplikovanosť
a nezrozumiteľnosť
použitého jazyka.
Prvý bod kritiky znamená, že Butler kritizuje
a odmieta praktiky feminizmu, avšak jej teória
volajúca po „gender trouble“ nie je normatívne
postavená tak, aby vedela priniesť jednoznačnú
agendu pre feministky ako alternatívu k ich
doterajšej snahe. Kritička Butlerovej Martha
Nussbaum tiež odmieta Butlerovej argumenty
volajúce po dekonštrukcii konceptov rodu
a sexuality a poukazuje na fakt, že Butlerová do

Na záver, Gender Trouble od
Judith Butler je veľmi
zaujímavou
alternatívou
k mainstreamu politického
feminizmu, ktorá ponúka
zaujímavý uhol pohľadu na
problém
diskriminácie
LGBTI menšín. Otáznym
však zostáva, nakoľko sú
momentálne
spoločnosti
vo
vyspelých
demokratických
krajinách
pripravené
na
akceptovanie
takto
radikálneho
postštrukturalistického chápania rodu a pohlavia.
Ako ideál spoločenského povedomia je však Gender
Trouble obohatením pre každého človeka, ktorý
verí v ľudský progres.
Judith Butler sa narodila v roku 1956, je
profesorkou rétoriky a komparatívnej literatúry na
Kalifornskej Univerzite Berkley. Problematike rodu
a sexuality sa venuje okrem knihy Gender Trouble aj
v Bodies That Matter alebo Undoing Gender. Pred
napísaním a publikáciou Gender Trouble v roku
1990 sa dlhšie obdobie pohybovala v LGBTI
komunitách v USA.
Jakub Žaludko

Metodologické okienko

Korelácia nie je
kauzalita
Koncom 40. rokov spravil americký psychológ B. F
Skinner (1948) nasledujúci experiment. Najprv
zredukoval hmotnosť holuba na 75% hmotnosti,
ktorú by mal pri pravidelnom kŕmení. Týmto
vyvolal u holuba pretrvávajúci pocit hladu.
Akékoľvek kŕmenie preto holub vnímal ako
odmenu. Potom holuba každý deň na niekoľko
minút umiestnil do klietky a použil kŕmenie na
posilnenie určitého správania. Jeden holub dostal
najesť vždy, keď pokýval hlavou, ďalší po otočení
sa alebo po buchnutí hlavou do klietky. Potom
Skinner nastavil proces kŕmenia tak, že krmivo sa
začalo uvoľňovať vo vopred stanovenom intervale,
napríklad každých 15 sekúnd, bez ohľadu na to, čo
holuby robili. Zaujímavé je, že holuby pokračovali
v naučenom správaní. Stále verili, že kŕmenie je
odmena za správanie, ktoré bolo odmeňované
predtým. Skinner tvrdil, že tento experiment
poukazuje na poverčivosť. Holub verí, že existuje
kauzalita medzi jeho správaním a kŕmením, aj keď
medzi nimi žiadny vzťah nie je.
Kauzalita a poverčivosť
Poverčivosť, alebo viera v nadprirodzenú kauzalitu,
je vlastná aj ľuďom. Zvyčajne stačí pár náhodných
výskytov určitého správania a náhodnej odmeny na
to, aby človek začal správanie opakovať. Vyhral môj
obľúbený tím, ak som mal na sebe červené tričko?
Začnem nosiť červené tričko počas každého zápasu.
Ak môj tím opäť vyhrá, posilní to moju vieru vo
vzťah medzi nosením červeného trička a výhrou
tímu ešte viac. Ďalším príkladom je tanec na
vyvolanie dažďa. V tanci sa pokračuje dovtedy, kým
pršať nezačne. Keďže pršať raz určite začne, posilní
to vieru v to, že je to práve tanec, ktorý spôsobuje
dážď.

vyjadruje rast v hodnote jednej premennej pri
poklese hodnoty druhej premennej. Čím viac ľudí je
zaočkovaných
proti
chrípke,
tým
menej
chrípkových ochorení sa v danej sezóne vyskytne.
Znamená však korelácia automaticky kauzalitu,
teda príčinný vzťah medzi príčinou a následkom?
Nie. Graf č. 1 zobrazuje vzťah medzi množstvom
citrónov
dovezených
z Mexika
do
USA
a úmrtnosťou na amerických diaľniciach. Dá sa na
základe tohto grafu spraviť záver, že čím viac
citrónov sa dovezie z Mexika, tým menej ľudí umrie
pri nehodách na diaľnici? Samozrejme, že nie. Práve
naopak, tento graf ilustruje, že korelácia môže byť
úplne náhodná.
Ako teda možno určiť kauzalitu? V prírodných
vedách sa najčastejšie na testovanie kauzality
využíva experiment. Dobrým príkladom je
testovanie liekov. Pacienti s určitou chorobou sa
náhodne rozdelia do dvoch skupín. Prvá skupina
(treatment group) dostáva skutočný liek. Druhá
skupina (control group) dostáva iba placebo. Nikto
z pacientov nevie, v ktorej skupine sa nachádza. Ak
sa na konci experimentu zdravotný stav pacientov
užívajúcich liek zlepší oproti zdravotnému stavu
pacientov, ktorí brali placebo, potom možno tvrdiť,
že táto zmena v zdravotnom stave je spôsobená
práve liekom.
Graf 1: Dovoz citrónov a úmrtnosť na diaľniciach

Príklady poverčivosti holuba alebo poverčivosti
športových fanúšikov ilustrujú rozdiel medzi
koreláciou a kauzalitou. Korelácia vyjadruje
štatisticky významný vzťah medzi dvoma
premennými. V prípade pozitívnej korelácie
pozorujeme súčasný rast hodnoty dvoch
premenných. Čím dlhšie sa pripravujem na skúšku,
tým lepšiu známku dostanem. Negatívna korelácia

Zdroj: Johnson (2008: abstract).

Na to, aby sme mohli naše závery zo vzorky
zovšeobecniť na celú populáciu (inferencia),
musíme splniť dve základné podmienky. Po prvé,
musí byť zabezpečený náhodný výber. Inými
slovami, každá osoba v populácii musí mať rovnakú
šancu byť vybratá do vzorky. Po druhé, selekcia
jednotlivcov do vzorky musí byť externá. Inými
slovami, každá osoba musí byť do vzorky vybratá
osobou, ktorá robí experiment. Ak tieto podmienky
nie sú splnené, závery experimentu nemožno
zovšeobecniť na celú populáciu. Pri experimentoch
s ľuďmi tieto podmienky nie je možné vždy splniť, a
to je jeden z dôvodov, prečo nie je možné štatisticky
testovať napríklad to, či fajčenie spôsobuje
rakovinu.
Spôsobuje fajčenie rakovinu?
Experimentálne štúdie naznačujú, že 5% fajčiarov
dostane rakovinu pľúc. R. A. Fisher sa však opýtal
nasledujúcu otázku: spôsobuje fajčenie rakovinu
alebo spôsobuje rakovina fajčenie? Na prvý pohľad
sa táto otázka môže zdať nezmyselná. Ak sa však
zamyslíme nad dizajnom experimentálnych štúdií,
ktoré skúmajú vzťah medzi fajčením a rakovinou,
je zjavné, že čosi nie je v poriadku. Porovnávanie
fajčiarov s nefajčiarmi a následné skúmanie, či je
medzi fajčiarmi a nefajčiarmi štatisticky významný
rozdiel v počte rakovinových ochorení, pripomína
bežnú experimentálnu štúdiu. Sú však zabezpečené
podmienky náhodnosti a externého výberu
účastníkov experimentu? Nie sú. Ľudia sa sami
rozhodujú, či budú fajčiť alebo nie (self-selection
problém). Ak aj teda pozorujeme zvýšený počet
rakovinových ochorení u fajčiarov, môžeme hovoriť
nanajvýš o korelácii. Kauzalita môže bežať oboma
smermi, teda buď fajčenie spôsobuje rakovinu,
alebo naopak, rakovina spôsobuje fajčenie. Môže
tiež existovať tretí faktor, ktorý spôsobuje aj
rakovinu, aj fajčenie. Keďže sa účastníci
experimentu sami vyberajú do „treatment“
a „control“ skupiny, treba sa opýtať, čo podmieňuje
ich rozhodnutie fajčiť alebo nefajčiť. Môže ísť
o genetickú
predispozíciu,
ktorá
zvyšuje
pravdepodobnosť výskytu rakoviny, a zároveň
pravdepodobnosť, že človek začne fajčiť? Ako by
teda bolo možné experimentálne testovať, či
fajčenie zvyšuje riziko rakoviny? Ideálne by bolo
zohnať skupinu dvojičiek a náhodne ich rozdeliť do

dvoch skupín tak, aby každá z dvojičiek bola v inej
skupine. Potom by sme jednu skupinu prinútili
fajčiť a druhú nefajčiť. Takýto experiment by však
bol neetický.
V sociálnych vedách čelíme rovnakému problému.
Keďže nemôžeme manipulovať celé ekonomiky,
musíme sa pri určovaní kauzality spoliehať na
prirodzený experiment. Ide o empirickú štúdiu, pri
ktorej rozdelenie do „treatment“ a „control“
skupiny neurčuje výskumník, ale sú dané
prirodzeným vývojom udalostí. Príkladom využitia
prirodzeného experimentu v spoločenských vedách
je séria štúdií Darona Acemoglu a jeho kolegov,
ktorí si položili otázku, prečo sú niektoré krajiny
bohaté a iné chudobné (Acemoglu et al. 2005). Čo
určuje rozdiely v ekonomickom raste? Ich
odpoveďou na túto otázku sú rozdiely
v inštitúciách. Inštitúcie predstavujú určité pravidlá
hry v spoločnosti. Sú to ľuďmi vytvorené
obmedzenia, ktoré formujú ľudskú interakciu
a preto motivujú ľudí správať sa určitým
spôsobom. Čo museli Daron Acemoglu a jeho
kolegovia spraviť, aby ukázali, že rozdiely
v inštitúciách
naozaj
určujú
rozdiely
v ekonomickom raste? Museli nájsť takú skupinu
krajín, v ktorej sa zmenili iba inštitúcie, ale všetky
ostatné faktory ostali nezmenené. Tomuto sa
hovorí „kontrolovanie“ ostatných faktorov – ak sa
nemenia, ak sú konštantné, nemohli mať vplyv na
to, čo skúmame. Ktoré dve krajiny umožňujú takúto
analýzu? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ide
o Severnú a Južnú Kóreu.
Kauzalita a prirodzený experiment
Až do konca 2. svetovej vojny bola Kórea
okupovaná Japonskom. Po tom, čo japonský cisár
Hirohito vyhlásil kapituláciu, Sovietske vojsko
vstúpilo do Mandžuska a Severnej Kórey a prevzalo
nad nimi kontrolu. Keďže Spojené štáty sa báli, že
moc nad celou Kóreou by prevzali komunisti,
podporili nacionalistického vodcu Syngmana
Rheeho, ktorý uprednostňoval rozdelenie krajiny
pred jednotnou, ale komunistickou Kóreou. V roku
1948 sa konali voľby a novozvolení predstavitelia
spísali ústavu, ktorá na juhu vytvorila Kórejskú
republiku. Sever sa stal Ľudovodemokratickou
kórejskou republikou. V oboch krajinách sa zaviedli
veľmi odlišné inštitúcie. Sever nasledoval model

sovietskeho socializmu a čínskej revolúcie. Zrušil
súkromné vlastníctvo pôdy a kapitálu. Ekonomické
rozhodnutia robil štát. Juh si ponechal systém
súkromného vlastníctva. Po nástupe Park Chunga
Heeho k moci v roku 1961 sa začali objavovať
snahy rozvíjať krajinu pomocou trhového
mechanizmu. Aký to malo vplyv na ekonomický rast
v oboch krajinách? V roku 1998 dosiahlo HDP na
obyvateľa 16 100 USD v Južnej Kórey a 1000 USD
v Severnej Kórey (graf č. 2). Pred týmto
prirodzeným experimentom v inštitucionálnej
zmene Severná a Južná Kórea mali rovnakú úroveň
HDP,
históriu
a kultúru.
Kórea
bola
charakterizovaná vysokou etnickou, lingvistickou,
kultúrnou,
geografickou
a ekonomickou
homogenitou. Ľudia boli vystavení podobným
chorobám, podobnej klíme, mali podobný prístup
k trhom a transportné náklady do zvyšku sveta. Ak
teda boli všetky ostatné faktory rovnaké, alebo
maximálne podobné, jediný faktor, ktorý mohol
vplývať na ekonomický rast, bol práve rozdiel
v inštitúciách.
Graf 2: HDP na obyvateľa v Severnej a Južnej Kórey,
1950-98.

Zdroj: Acemoglu et al. (2005: 406).
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Aktéri – aréna - agenda

Sučany Alumni
Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia
v Sučanoch je občianske združenie, ktoré si kladie
za svoje hlavné priority združovať absolventov
školy a napomáhať rozvoju Bilingválneho gymnázia
Milana Hodžu v Sučanoch. Organizácia čerpá
inšpiráciu z tradície britských absolventských
spoločností (old boys a alumni societies), vďaka
ktorým školy nielen zjednocujú absolventov, ale
predovšetkým vytvárajú podmienky pre rast,
podporu a sponzoring školy. Na Slovensku je
gymnázium v Sučanoch jednou z prvých škôl, ktoré
majú zriadené takúto organizáciu. Ponúka tak
exkluzívnu možnosť pre svojich žiakov, ako zvýšiť
svoje šance plnohodnotne využiť čas v Sučanoch
a dokonale sa pripraviť na kariérny výber a
smerovanie po skončení školy.
Sučany Alumni nevzniklo len za účelom pocitu
nostalgie za starými dobrými časmi. Naopak, už
v roku 2009 sme chceli zlepšovať prostredie v
škole; motivovať a inšpirovať mladých ľudí –
dnešných žiakov, aby využili všetky šance, ktoré sa
im ponúkajú a išli si za svojimi snami. Učiteľom
a vedeniu školy zas ponúkame naše domáce a
medzinárodné skúsenosti a kontakty na ďalších
úspešných absolventov roztrúsených po celom
svete.
Prvé tri roky som Sučany Alumni viedol z pozície
predsedu. Bolo to pomerne náročné ale vďaka
štúdiu verejnej správy a skúsenostiam so
zakladaním a vedením študentských spoločností
bolo založenie občianskeho združenia na tom to
najľahšie. Naopak, oveľa náročnejším sa časom
ukázala
komunikácia
a
spolupráca
so
stakeholdermi v škole – s vedením, učiteľmi,
rodičmi, ale aj žiakmi. Dodnes je ťažké presvedčiť
niektorých o našej myšlienke a docieliť čo i len

pochopenie zmyslu združenia a našej túžby robiť
niečo z čoho profitujú iní. To, čo je v Anglicku alebo
v USA normálne, vnímané pozitívne a podporované
verejnosťou, sa v slovenskom prostredí mnohým
ľuďom zdá ako čudné, zbytočné, ba až vyvolávajúce
rôzne konšpiračné teórie. Nie je predsa normálne,
že na Slovensku niekto robí niečo zadarmo, pomáha
druhým na úkor vlastného času a peňazí, a nič
z toho osobne nemá!
Našou najlepšou odpoveďou sú však konkrétne
výsledky. Za štyri roky existencie sa nám podarilo
za viac než 5 tisíc eur udeliť štipendiá pre žiakov,
ktorí by si len s ťažkosťou mohli náklady na
štúdium dovoliť. Už štyri roky pomáhame žiakom
dostať sa na vysnívané univerzity v zahraničí, a to
napríklad vďaka viacerým kariérnym prezentáciám
a príprave na pohovory. Podporujeme tiež žiakov
v tom čo ich baví a v čom sú dobrí. Sponzorujeme
rôzne súťaže a aktivity v škole i mimo nej.
Motivujeme žiakov a učiteľov a oceňujeme tých,
ktorí idú príkladom. Získavajú tak od nás zaujímavé
finančné a vecné ceny. V neposlednom rade
propagujeme a podporujeme školu z pozície
sponzora. Vytvorili sme nový školský web
a hľadáme ďalších sponzorov. Naša snaha bola
navyše v roku 2012 ocenená cenou Most, ktorá je
každoročne udeľovaná Radou mládeže Slovenska.
Zároveň sa naším projektom snažíme ísť príkladom
a inšpirovať ďalšie školy a absolventov k založeniu
podobných združení na Slovensku. Sme dôkazom
toho, že aj pár ľudí vie a dokáže veci meniť
k lepšiemu a to len za dobrý pocit z užitočnej
a dobre odvedenej práce. Ak vás naša organizácia
zaujala, budeme radi, ak si o nej prečítate viac na
www.sucanyalumni.sk .
Tomáš Jacko
Podpredseda SA

Projekty

VEGA pre aplikovaných
ekonómov
Ústav verejnej politiky a ekonómie získal začiatkom
roka 2012 vedecký grant VEGA, ktorý udeľuje
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Výskumný tím tvoria doc. Ing. Milan Horniaček,
CSc., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. a Ing.
Veronika Miťková, PhD. Projekt bude trvať do
konca roku 2014.

Cieľ projektu
Cieľom tohto projektu je vypracovať teoretický
model všeobecnej ekonomickej rovnováhy, so
zohľadnením oligopolných trhov a na základe tohto
modelu
konštruovať
modely
spočítateľnej
ekonomickej rovnováhy, ktoré by zohľadňovali
explicitne oligopolný charakter aspoň niektorých
odvetví. V rámci oddelenia ekonómie ÚVPE sa na
projekte podieľajú doc. Horniaček s doc.
Mlynarovičom a Ing. Miťkovou. Teoreticky sa touto
oblasťou zatiaľ na Slovensku nezaoberá nikto,
nanajvýš sa ňou zaoberá v statickom pohľade.
Cieľom projektu je skúmať túto problematiku
v dynamickom pohľade.

O projekte
Projekt sa zaoberá Teóriou všeobecnej rovnováhy
v podmienkach nedokonalej konkurencie, čiže
v podmienkach
ekonomiky
s oligopolnými,
prípadne s monopolnými trhmi. Doterajšie modely
všeobecnej rovnováhy vychádzajú z predpokladu
dokonalej konkurencie, ktorá takmer nikde
neexistuje. Napriek tomu sú to užitočné modely,
avšak tento nedostatok sa prejavuje v dvoch
smeroch. Jednak pokiaľ ide o modely tzv.
spočítateľnej všeobecnej rovnováhy (v angličtine
Computable General Equilibrium), kde sa tento
prístup prenáša. Keď sa modely napĺňajú údajmi
o odvetviach ktoré sú značne oligopolné, alebo
typicky oligopolné a vychádzajú z paradigmy
dokonalej konkurencie vedie to následne k určitým
problémom pri aplikácii takýchto modelov. Druhý
prejav tohto nedostatku spočíva v tom, že sa
samostatne skúmajú finančné trhy a samostatne iná
oblasť ekonomiky. Takýto prístup môžeme
považovať za jednu z príčin vzniku súčasnej
ekonomickej krízy, čiže aj analytické nástroje treba
koncipovať tak, aby existovala vzájomná
prepojenosť. Táto prepojenosť však nemôže
vychádzať z predpokladu dokonalej konkurencie,
ale musí vychádzať z predpokladu oligopolných,
monopolných, prípadne monopsonných trhov.
Z tohto hľadiska je rozpracovanie teórie všeobecnej
rovnováhy, ktorá berie do úvahy oligopolný alebo
oligopsonný charakter ekonomiky, veľmi žiaduce.

Časový plán
Projekt je schválený na tri roky, začal 1. januára
2012 a má byť ukončený do 31. decembra 2014.
Ako uviedol doc. Horniaček: „to je ten rámec,
v priebehu ktorého musíme vyprodukovať niečo čo
môžeme použiť ako základ pre záverečnú prácu.
Samozrejme ten projekt bude mať nejaké
rozpracované veci, ktoré by sme potom chceli využiť
v ďalšom období pokiaľ od nejakej grantovej
agentúry získame ďalší grant. Potom by sme sa
mohli špecifickejšie venovať problematike inovácii v
podmienkach oligopolnej ekonomiky“.

Aktuálny stav projektu
Ako doc. Horniaček ďalej dodáva, „základne veci sú
dosť silne rozpracované a v určitej agregátnej
podobe sú prijaté aj nejaké výsledky na publikovanie
resp. niektoré sú už publikované v zborníkoch
z konferencií venovaných matematickým metódam
v ekonómii a čiastočne aj v jednom časopise v oblasti
aplikovanej matematiky.“ Riešitelia očakávajú, že
pribudnú aj ďalšie výstupy v časopisoch s vyššími
impact faktormi.

Michaela Kováčiková

Bol som študent ÚVPE a
venujem sa…

Róbert Žitňanský
V každom čísle PPN vám prinášame pikošky zo
životov bývalých študentov nášho ústavu. V
tomto vydaní sme si posvietili na študenta, ktorý
ukončil magisterské štúdium v odbore verejná
politika v roku 2008, no jeho životopis je omnoho
pestrejší a zaujímavejší. Dámy a páni,
predstavujeme Róberta Žitňanského!
Keď som si o Vás prečítala čo sa dalo, uvedomila
som si, že rozhovor bude veľmi zaujímavý. Na
začiatok ďakujem, že ste si našiel čas a moja
obligátna otázka v úvode, ako sa v poslednom
období máte? 
Veľmi pekne ďakujem za opýtanie. Mám sa
primerane veku a ostatným životným okolnostiam.


V roku 1995 ste ukončil gymnázium a odvtedy
ste začali pôsobiť ako reportér pre týždenník
TREND. Ako ste sa k tejto práci dostali? Predsa
len ste hneď nezačali študovať na vysokej škole.
V tom čase som mal silné umelecké ambície, chcel
som ísť študovať na VŠMU, kde ma však zobrali až
na druhý krát. V tom „hluchom“ období ma raz
cestou do Prahy nahovoril môj otec, veľmi
rešpektovaný novinár, aby som svoje vlohy na
písanie dal do služieb Trendu. Skúsil som to a zostal
som pri tom ďalších takmer 18 rokov. Nemal som
nijakú otcovskú protekciu, možno skôr naopak,
nikto mi nič nechcel zľahčovať. Bola to tvrdá, ale
vynikajúca škola žurnalizmu, ktorá – ako tak
sledujem celé tie roky naše médiá – dnešným
začínajúcim novinárom veľmi chýba.
Pôsobil ste tam len rok, no hneď na to prišla
práca pre denník SME,
Na prácu do SME ma nahovoril vtedajší šéf
komentátorov SME Robert Kotian. Zdalo sa mu, že
by som v SME dobre zapadol. Mal pravdu, páčilo sa

mi tam. Bolo to v čase najhoršieho mečiarizmu
a SME bol vtedy silno opozičný denník.
O dobrodružné zážitky nebola núdza. 
Zároveň ste nastúpili aj na Filmovú
dramaturgiu a scenáristiku Vysokej školy
múzických umení. Študovali ste tam len rok,
prečo?
Lebo som bol mladý a hlúpy.  Naplno som sa
venoval práci pre SME a neskôr pre Slobodku
(Rádio Slobodná Európa, pozn. ed.). Mal som pocit,
že môžeme zmeniť dejiny a ja som pri tom. Na školu
som mal málo času a vinou mladíckej nedôslednosti
som nebol v stave dokončiť tých pár vecí, ktoré mi
chýbali, aby som mohol pokračovať. Je to škoda
a dodnes si to vyčítam.
V období rokov 1997 – 2003 ste sa štúdiu
vysokej školy nevenovali. Zato ste však
vystriedali množstvo zaujímavých povolaní. Od
korešpondenta pre Rádio Slobodná Európa,
poradcu podpredsedu vlády pre ekonomiku, až
po reportéra týždenníka Domino fórum.
Popravde, veľmi rozmanité. Ktorá práca bola
pre Vás tou ,,naj”?
Prechádzal som tými zamestnaniami úplne
prirodzene – vždy, keď sa vynorilo niečo nové
a zaujímavé, skúsil som to. V tomto prípade
neľutujem ani jednu skúsenosť. Najzaujímavejšia
bola asi práca pre Ivana Mikloša na Úrade vlády,
minimálne v tom, že sa vymykala všetkému, čo som
dovtedy robil. Chvíľu to bola euforická doba po
prehre Mečiara vo voľbách a celkovo to bola
obrovská priama skúsenosť so svetom vysokej
politiky.
Prečo ste sa teda v roku 2003 rozhodol pre
štúdium Politológie na UCM Trnava a neskôr ste
prišli na našu fakultu?
Zrazu som si povedal, že starnem, deti rastú, práce
neubúda, a že mám poslednú šancu venovať sa
štúdiu. Začal som študovať politológiu na UKF
v Nitre, pretože na iné školy som v tom roku
premeškal termín podania prihlášky. Dva roky som
tak presedel takmer každú sobotu. Vždy som mal
ambíciu urobiť si tam bakalára a pokračovať
v magisterskom štúdiu na naozaj kvalitnej škole.

Keď nám v Nitre na konci 2. ročníka oznámili, že
musíme pokračovať ďalšie tri roky, hľadal som
možnosť dokončiť bakalára niekde inde. Na UCM
v Trnave bolo možné prestúpiť a bolo to aj výhodné
v tom, že mi mohli uznať viaceré zo skúšok z UKF,
kde ich bolo viac ako dosť. Keď som získal
bakalársky titul, voľba FSEV bola pomerne jasná –
poznal som viacerých pedagógov a vedel som, že je
to veľmi kvalitná škola.
Počas štúdia ste začali pracovať ako Zástupca
šéfredaktora týždenníka .týždeň. Podľa mňa
skvelá práca. Zaujíma ma a určite aj čitateľov,
ako ste sa k tejto práci dostal?
Jednoducho – časopis .týždeň sme zakladali ako
partia ľudí, ktorí predtým spolu robili v Dominofóre. Šéfredaktor mi dal ponuku, aby som sa stal
jeho zástupcom, zodpovedným za prvú polovicu
časopisu (udalosti, politika, ekonomika, svet), čo
bola novinárska a trochu aj manažérska výzva. Boli
to výborné roky. V ideálnom svete, kde sa nebojíte
rutiny, nemusíte sa zaoberať obavou, či by ste
v prípade nutnosti vedeli robiť aj niečo iné a kde sa
dá žurnalistikou slušne uživiť rodina, by som asi
nikdy nechcel robiť nič iné.
Druhou prácou v tom istom období, počas
štúdia a zároveň práce pre týždenník .týždeň,
bolo aj moderovanie publicistiky v televízií TA3.
Všetko popri škole. Zvládal ste to bez
problémov? Našiel ste si čas aj na iné radosti
života? 
Zvládal som to vďaka rodine a asi trochu aj na jej
úkor. Najťažšie nebolo ani tak skĺbiť časové nároky
a povinnosti, ako skôr neustála nutnosť prepínať
mentálne nastavenie na rôzne svety. Ale pripravila
ma na to dlhá prax novinára, ktorý nemá fixný
pracovný čas a robotu si nosí stále so sebou v hlave.
Iné radosti života som príliš nepestoval, pri troch
malých deťoch sú hlavným programom a radosťou
oni. 
Máte za sebou naozaj veľa pracovných a
študijných
skúseností.
Boli
ste
autorom/spoluautorom aj množstva publikácií.
V roku 2006 ste dostali i novinárske ocenenie,
NOS-OSF, za najlepší analyticko-investigatívny

príspevok v printových médiách. Čomu sa tento
príspevok venoval?
S kolegom sme písali veľký portrét vtedy
nastupujúcej politickej hviezdy Roberta Fica
a viacero článkov o okolnostiach vzniku strany
Smer. Na tú prácu som dodnes celkom hrdý.
Dokonca mi po vydaní toho portrétu volal sám Fico.
Nepochválil ma, takže to bolo asi naozaj dobré. 
Ste
členom
SGI
(Slovak
Government Institute, pozn.
red.). Od júla 2012 však
pôsobíte v tíme bývalého
ministra vnútra a súčasného
poslanca NR SR Daniela
Lipšica. Čo Vás na tomto druhu
práce baví?
Všetko, čo som kedy robil
a robím,
má
spoločného
menovateľa v mojom nutkaní
starať sa o to, ako žijeme, a snažiť
sa prispieť k tomu, aby sme žili
lepšie. Momentálne sa najviac
zaoberám politikou, už nie ako
pozorovateľ, ale ako jej začínajúci
aktér. Je to iný svet – a úprimne,
často mám pocit, že som bol
spokojnejší v úlohe novinára alebo výskumníka. Ale
prišla skvelá príležitosť a mám pocit, že stojí za to
zabojovať za svoje predstavy aj priamo.
Prinajmenšom to v porovnaní s komentovaním
„zboku“ zvyšuje šancu, že niečo z mojich predstáv
o fungovaní spoločnosti sa raz uskutoční.
Keďže sa v tomto čísle PPN zameriavame na
tému homosexuality, aký je Váš pohľad na
homosexuálne orientovaných ľudí?
Nedelím ľudí podľa ich sexuálnej orientácie,
vyznania ani farby pleti, ale výhradne podľa ich
správania, etiky, schopností. Nikdy som sa
nezaoberal tým, kto je a kto nie je homosexuál,
a nikdy som na nikoho nezmenil názor, keď som sa
dozvedel, aká je jeho sexuálna orientácia.
Bol by ste za zákon, ktorý by na Slovensku
povoľoval registrované partnerstvá týchto ľudí?

Záleží na tom, čo by bolo obsahom takéhoto
registrovaného partnerstva. Dnes má veľa ľudí
praktické
problémy,
spôsobené
zmenami
spoločenských noriem – nielen homosexuáli, ale
napríklad aj ľudia, ktorí spolu žijú a vychovávajú
deti bez toho, aby boli manželmi, alebo vzdialení
príbuzní, starajúci sa o starých ľudí. Ani tu nedelím
ľudí podľa ich sexuálnej orientácie, pre mňa sú to
problémy rôznych ľudí, žijúcich v spoločnej
domácnosti. Ak im dnešné
normy
sťažujú
život,
zjednodušme im ho. No a čo sa
týka inštitútu manželstva, tam
som pomerne konzervatívny
z historických aj praktických
dôvodov.
Keďže ste náš bývalý
študent, ako hodnotíte svoje
časy na pôde tohto Ústavu?

Mám dobrý pocit, že som mal
možnosť študovať na naozaj
kvalitnej škole. Viem to
porovnať, skúsil som predtým
tri iné univerzity. Len mi občas
bolo trochu ľúto, že som sem
chodil už ako „senior“ a nemal som viac času užívať
si klasický študentský život.
Ruku na srdce, dostalo sa Vám PPN do rúk aj v
minulosti?
Áno, dokonca som do PPN raz aj prispel veľmi
skrátenou verziou svojej diplomovej práce.
Čo by ste odkázal študentom a samozrejme i
všetkým čitateľom PPN?
Nespácham teraz nijakú veľkú múdrosť, ale dám
k dobru svoju skúsenosť, že najlepšou cestou
k zaujímavému životu je zvedavosť. Kým sa
nebojíte klásť otázku „prečo“ a kým vás baví hľadať
odpovede, nie je to s vami také zlé. 
Ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas a za celé
PPN prajem veľa úspechov aj v budúcnosti! 
Sára Belová

Som študentkou ÚVPE a
venujem sa
Rozhovor s

Máriou Karlíkovou,

študentkou druhého ročníka verejnej politiky.
Prečo FSEV UK a prečo verejná politika? Čo si
študovala predtým?
Na bakalárskom stupni som študovala aplikovanú
ekonómiu na našej FSEVke. Asi v druhom ročníku nám
oznámili, že magisterský stupeň sa zrušil, tak som
musela rozmýšľať, čo ďalej. Už vtedy
sme mali zopár predmetov z verejnej
politiky a zaujali ma. Povedala som si,
že bude najrozumnejšie zostať na tejto
škole a pokračovať v štúdiu verejnej
politiky. Celkovo mi to prišlo viac do
praxe. Videla som v tom uplatnenie do
budúcnosti.
Čo ti tento odbor a štúdium dalo, čo
si z neho zoberieš aj do života?
Štúdium bolo veľmi zaujímavé. Počas
rôznych
predmetov
sme
mali
množstvo zaujímavých hostí, to sa mi
asi páčilo najviac. Iba ľudia z praxe
vedia podľa mňa zrozumiteľne
vysvetliť ako veci reálne fungujú. Ďalej som sa tu
konečne naučila akademicky písať. Verejná politika ma
naučila kriticky uvažovať, vytvárať si vlastný názor
a rozvinula schopnosť pozerať sa na problémy
z rôznych perspektív.
Počas svojho štúdia si vyhrala súťaž „Otvorené
zmluvy“ v čom spočívala súťaž a čo ťa motivovalo do
nej zapojiť?
O tejto súťaži som sa dozvedela z internetu a hneď som
vedela, že sa do nej chcem zapojiť. Možnosť získať
platenú stáž v odbore, ktorý študujem mi prišlo ako
veľká príležitosť. Už počas štúdia ma zaujímali otázky
korupcie a transparentnosti.
Čo konkrétne si musela urobiť aby si sa mohla
zapojiť do súťaže?
Súťaž bola o tom, že bolo treba poslať konkrétny príklad
nijakého nehospodárneho nakladania s verejnými
financiami
vo
forme
článku.
Na
portáli
otvorenezmluvy.sk
bolo treba nájsť nezrovnalosti
v zmluvách alebo príklad predraženého nákupu tovarov
a služieb. Bavilo ma hrabať sa v zmluvách a potom mi
jeden známy dal konkrétny tip a ten som spracovala
a poslala. A vyhrala.
Má zverejňovanie zmlúv význam a zväčšovanie
transparentnosti obstarávania na Slovensku?
Určite áno. Myslím si, že zverejňovanie zmlúv a všetkých
dodatkov by mala byť samozrejmosť aby mohla
verejnosť kontrolovať ako presne sa zaobchádza
s verejnými financiami. Zverejňovať by sa mal celý

proces obstarávania od súťažných podkladov až
po zápisnice z otvárania ponúk. Takto by sa aspoň
úradníci nemohli sťažovať, že majú príliš veľa
infožiadostí. Veľkou výhodou zverejňovania je tlak
verejnej kontroly. Myslím si, že napríklad mesto si
nedovolí robiť predražené zákazky kamarátom, ak
vedia, že celý proces verejného obstarávania musia
riadne zverejniť. Kontrola zmlúv je časovo aj psychicky
veľmi náročná. Zažila som to na vlastnej koži. Preto je
veľmi dobré, že sú tu organizácie, ktoré sa týmto
zaoberajú.
Výhra v súťaži Otvorené zmluvy ti poskytla možnosť
stáže v Transparency International Slovensko (TIS).
Na čom si počas niekoľkomesačnej stáže pracovala?
Podieľala som sa na bežnom chode organizácie
a riešila som, to čo bolo vtedy aktuálne. Napríklad
sa vtedy riešil nový zákon o verejnom
obstarávaní, tak som novelu čítala a hľadali sme
„hluché“ miesta. Počas celej stáže som pomáhala
pri hodnotení miest a obcí na Slovensku v oblasti
zverejňovania zmlúv. Toto bola zaujímavá, ale aj
náročná práca. Popri tom som ešte spracovávala
vlastný prípad z Otvorených zmlúv a písala
článok. Ďalej som pomáhala s publikáciou
o Úrade pre verejné obstarávanie, či pomáhala
pri organizovaní tlačovej konferencie, čo bolo
veľmi zaujímavé. Robila som naozaj všeličo
a všetky tieto činnosti boli pre mňa dobrou
skúsenosťou a naučili ma niečo nové. Moje
pôsobenie bolo obohacujúce. Ľudia v TIS boli na
mňa veľmi milí a veľa som sa od nich naučila. Je
fascinujúce ako môže tak málo ľudí robiť taký veľký kus
práce.
Považuješ sa dôležité aby stáže študentov boli
honorované? Myslíš, že to či je stáž platená alebo
neplatená má vplyv na možnosť študenta uchádzať
sa o stáž alebo dokonca to má vplyv aj na pracovný
výkon stážistu?
Ja si vo všeobecnosti myslím, že práca človeka by mala
byť ohodnotená a je jedno či je to študent alebo nie. Nie
každý má také šťastie, že ho môžu rodičia podporovať
v plnej miere a preto si musí aspoň trochu zarábať popri
škole. Vzdať sa platenej práce a ísť robiť neplatenú, to
urobí naozaj iba ten, kto si to môže dovoliť. A stíhať
všetko naraz sa podľa mňa nedá. Na motiváciu odviesť
dobrý pracovný výkon to podľa mňa nemá až taký vplyv,
je to skôr vnútorná motivácia stážistu. Nikto však nejde
na platenú stáž preto, aby zbohatol .
Aké sú tvoje plány po skončení štúdia?
Moje plány sú zatiaľ neurčité. Momentálne dúfam, že
úspešne obhájim diplomovú prácu, a potom budem
uvažovať, čo ďalej. Nechávam si otvorené všetky
možnosti. Je však dôležité, aby ma práca bavila
a napĺňala.
Ďakujeme Mária za rozhovor a želáme veľa úspechov.
Matúš Sloboda

Čo sa učíme
Techniky akademického
písania
Predmet Techniky akademického písania alebo „TAPko“ je povinný prvácky bakalársky predmet vyučovaný
na ÚVPE v letnom semestri. Keďže som predmet učil vo
vlastnej réžii prvýkrát, snažil som sa obsah ale aj spôsob
výučby viac prispôsobiť potrebám študentov.
Cieľom predmetu je naučiť študentov orientovať sa
v prostredí
akademického
a vedeckého
písania;
pripraviť ich na písanie akademických textov (vrátane
bakalárskej práce. To zahŕňa pochopenie základných
aspektov a formálnych náležitostí ako je citovanie,
parafrázovanie
a s nimi
spojený
plagiarizmus
a v neposlednom rade argumentáciu a kritické myslenie.
Súčasťou predmetu je aj návšteva knižnice a základy
úspešnej prezentácie.
Organizácia predmetu
Predmet je jednosemestrový, rozdelený do desiatich
modulov:
1. Úvod do akademického a vedeckého písania
2. Úvod do akademickej a vedeckej práce; výber témy
a obsah
3. Návšteva fakultnej knižnice a výber zdrojov; Zdroje
vo vedeckom/akademickom písaní a práca s nimi
4. Základné zručnosti prezentovania; Prezentácie
5. Výstavba a grafická úprava
vedeckého/akademického textu; jazyk a štýl písania
6. Odkazovanie, citovanie a používanie zdrojov vo
vedeckom/akademickom texte; Bibliografia
7. Plagiátorstvo a duševný majetok; vlastný názor
8. Opakovanie
9. Prezentácie I
10. Prezentácie II

Finálna známka pozostáva z troch častí: 1. príprava na
hodinu, dochádzka, aktívna účasť na hodinách, 2.
skupinová prezentácia, a 3. seminárna práca. Medzi
najzaujímavejšie a pre študentov najužitočnejšie časti
predmetu patrila skupinová prezentácia. Študenti boli
rozdelení do skupín a každá skupina mala za úlohu
pripraviť prezentáciu pre rôzne typy obecenstva. Téma
prezentácie bola: „Prečo ísť študovať na FSEV?“ a vo
fiktívnom obecenstve sedeli: študenti stredných škôl
rôzneho typu; rodičia potenciálnych vysokoškolákov;
novinári; pracujúci bez VŠ vzdelania; dôchodcovia;
študenti iných fakúlt/VŠ; riaditelia SŠ; potenciálni
sponzori/donori; administratívni pracovníci zodpovední
za prípravu propagačných materiálov o FSEV; odsúdení
vo výkone trestu (ako záujemcovia o externé štúdium);
a zahraniční študenti, ktorí majú potenciálny záujem
o štúdium na FSEV v rámci mobility ERAZMUS. Medzi
hodnotenými kritériami boli hlavne: obsah, forma (štýl),
a dĺžka (max. 12 minút). Mnohí študenti tak dostali
príležitosť verejne prezentovať prvýkrát v živote
a väčšina to zvládla veľmi dobre. Seminárna práca bola
zas hodnotená hlavne po formálnej stránke.
Z reakcií študentov
Študenti ocenili najmä spôsob výučby a individuálny
prístup vyučujúceho. Zdá sa že boli sami prekvapení, že
aj takto nudne znejúci predmet môže byť zaujímavý
a užitočný. Chcel by som zároveň aj ja poďakovať
všetkým študentom za ich fantastický prístup a dúfam,
že keď o dva roky budú odovzdávať bakalárske práce,
tak si budú ešte niečo pamätať. Hlavne prosím žiadne
plagiáty!
Tomáš Jacko

Boli sme pri tom
Reportáže z konferencií
Tento rok bol na Ústave verejnej politiky
a ekonómie mimoriadne bohatý na konferencie –
a to ešte zďaleka nie je jeho koniec. Doposiaľ sme
sa zúčastnili na štyroch medzinárodných
konferenciách, ktoré zvučne znejú v ušiach každého
vedca so spoločensko-politickým zameraním. Ide
o konferencie britskej asociácie Political Studies
Association (PSA), medzinárodnej asociácie so
zameraním na verejný manažment International
Research Society for Public Management
(IRSPM),
siete pre výskum verejnej správy
v strednej a východnej Európe Network of
Institutes and Schools of Public Administration
of Central and Eastern Europe (NISPACee)
a vedeckom
seminári
organizovanom
Masarykovou Univerzitou v Brne, o ktorom sme
už informovali v minulom čísle. V tomto čísle Vám
prinesieme pohľad nás, doktorandov, ktorí sme sa
prvýkrát v živote ocitli na „veľkej“ medzinárodnej
konferencii, t.j. s viac ako 500 účastníkmi.
Britské školstvo sa nezaprie
...a ani britské počasie. Cardiff nás privítal
krupobitím, hmlou a vetrom, hoci kalendár
ukazoval polovicu marca. Naspäť však ku školstvu.
Dôvod prečo ho v podtitulku spomíname je ten, že
sa odzrkadlilo na kvalite príspevkov, ktoré
pochádzali prevažne od učiteľov alebo študentov
britských
univerzít.
Príspevky
vynikali
predovšetkým metodologickou prepracovanosťou,
jasnou logikou výskumného dizajnu a schopnosťou
prepojiť
teoretické
koncepty
s empirickým
výskumom. To je niečo, s čím sa nielen mnohí
študenti, ale aj mnohí pedagógovia na Slovensku
boria. Ako každá konferencia, aj tá v PSA bola
rozdelená do tzv. panelov, teda skupiniek po 15-20
ľudí, ktorí zdieľajú záujem o konkrétnu oblasť
výskumu – v našom prípade išlo o oblasť executive
politics and governance, teda výkon politiky a
vládnutia. Príspevky pokrývali témy, ako napr. ako
koaličné vlády plnia volebné sľuby. Autor
príspevku, Radoslaw Zubek z Oxfordskej univerzity
na štúdii Poľska zistil, že väčšina koaličných vlád
plní volebné sľuby najmä na začiatku a na konci
volebného obdobia, čo sa mu podarilo zistiť tak, že
sledoval počet a charakter legislatívnych návrhov
podávaných v priebehu volebného obdobia.
Príspevok profesora Meyera-Sahlinga sa zas
venoval vývoju profesionalizácie štátnej správy
v krajinách strednej a východnej Európy po ich

vstupe do EÚ. Jedným z jeho zistení bolo, že
minulosť (z ang. path dependancy) nemusí byť
primárnym determinantom vývoja štátnej služby.
Na príklade Slovenska a Maďarska poukázal na to,
ako odlišná minulosť štátnej služby vedie
k rovnakému výsledku. Obe krajiny sa totiž
odklonili od pôvodného plánu zaviesť nestrannú
štátnu službu a vrátili sa späť k politizácii, čo podľa
neho môže vypovedať skôr o podobnej politickej,
než administratívnej kultúre. Ďalšie príspevky sa
venovali napr. kolaboratívnemu spravovaniu,
spolupráci medzi organizáciami pri výkone
vládnutia a podobne.
Konferencia
sa
konala
vo
veľkolepých
a starodávnych priestoroch mestskej radnice
v Cardiffe, čím sa nezaprela povestná britská
okázalosť. Čo sa však na konferencii „zaprelo“ bolo,
ako by neprajníci povedali, britská nadradenosť. Tú
totiž nebolo cítiť ani náznakom, možno aj preto, že
publikum
bolo
medzinárodné,
hoci
išlo
o reprezentantov prevažne britských univerzít.
Diskusia sa vždy vniesla v duchu „páči sa mi táto
myšlienka a mám návrh, ako ju vylepšiť“. Strach,
ktorý som ako doktorandka vystupujúca pred
odborným publikom po prvýkrát mala, sa preto
ukázal ako neopodstatnený. Nikto si nepotreboval
zvyšovať sebavedomie poukazovaním na chyby
v mojom príspevku a argumentáciou v neprospech
celej myšlienky. Naopak, môj príspevok vnímali
skôr ako výzvu na zlepšenie dobrého námetu – a to
je oveľa povzbudivejší prístup k študentovi, ktorý
v našom školstve niekedy chýba...
V Praze bolo blaze
...to sa potvrdilo aj pri 17. konferencii
medzinárodnej siete združujúcej organizácie, ktoré
sa zaoberajú výskumom verejného manažmentu
IRSPM. Zúčastnili sa jej doktorandi Ľudmila
Staňová, Tomáš Jacko, a tiež Miroslav Beblavý,
Emília Beblavá a Katarína Staroňová. Okrem
kvalitnej odbornej náplne táto konferencia poskytla

aj zaujímavý spoločenský program,
ktorého súčasťou bola večera,
koncert a vystúpenie beat boxera,
ktoré strhlo do tanca všetky vekové
kategórie.
Naspäť však k odbornému programu.
Tomáš
Jacko
spolu
s Dankou
Bajusovou z Ekonomickej univerzity
a profesorom Michielom de Vriesom
predsedali panelu New Public
Management
and
Developing
Countries Today. Vystúpil som
s príspevkom,
ktorý
vychádzal
z výskumu mojej dizertačnej práce.
Od kolegov som získal veľmi užitočný
feedback, ktorý mi umožnil článok
vylepšiť a lepšie sa pripraviť na
obhajobu dizertačnej práce. Boli mi
totiž kladené aj také otázky, na ktoré
sa ťažko hľadala odpoveď a tam som
zistil, aké mám rezervy. Ocenil som
hlavne
feedback
od
kolegov
z Anglicka, keďže môj výskum
porovnaniu Anglicka so Slovenskom.

fakt, že v istých momentoch bolo na
prezentácie príspevkov súčasne
využívaných až 18 miestností
kongresového centra. Na záver
konferencie sme ešte zašli na
hodinovú prednášku s Karen Miller
na tému „How to get published“. Bol
to skvelý seminár plný praktických
rád pre mladých, ale aj skúsenejších
výskumníkov. Dozvedeli sme sa
napríklad, že hoci sa to môže zdať
ako dobrý nápad, neodporúča sa
posielať rovnaký príspevok do
viacerých odborných časopisov
alebo
vydavateľstiev
naraz.
Časopisom totiž záleží na exkluzivite,
navyše
proces
odborného
posudzovania trvá príliš dlho (v
priemere 9 mesiacov) na to, aby
potom autor povedal, že má lepšiu
ponuku v inom časopise.
Biele mesto žiarilo belosťou
sa

venuje

Dohromady bolo na konferencii viac než 50
panelov, z ktorých každý mal vyhradený konkrétny
čas a miestnosť. O veľkosti konferencie svedčí aj

... najmä keď sme sa počas gala večera museli všetci
povinne poobliekať do bielych šiat, aby sme tým
vystihli názov mesta Belehrad, ktorý v preklade
znamená „Biele mesto“. Medzinárodná organizácia
so sídlom na Slovensku, NISPACee tu tento rok
organizovala 21. ročník
medzinárodnej
konferencie, na ktorej
sa
zúčastnilo
220
účastníkov z viac ako
30 krajín. Spolu 10
pracovných skupín bolo
zameraných na témy
ako
napr.
miestna
samospráva,
štátna
služba, e-government,
reforma
verejnej
správy,
manažment
verejných
financií,
vzdelávanie vo verejnej
správe,
dobré
spravovanie a ďalšie.

stretávajú. Chýbali prepojenia na teóriu, čím
konferencia mala skôr praktický, než akademický
charakter. Príčinu odlišnej úrovne príspevkov
možno
hľadať
aj
v odlišných
národných
štandardoch pre písanie vedeckých článkov, čomu
však možno predísť napr. určením minimálnych
požiadaviek na články a ich následnou selekciou.

Konferencia sa konala v priestoroch Univerzity
v Belehrade a ako to býva na veľkých konferenciách
zvykom, prebiehala formou panelov, do ktorých
boli jednotlivé pracovné skupiny rozdelené. Oproti
honosným priestorom mestskej radnice v Cardiffe
alebo kongresového centra v Prahe, to bola zmena.
Tú bolo cítiť aj v kvalite príspevkov, ktoré neboli
natoľko rigorózne ako príspevky britských kolegov,
čo však bolo dané aj tým, že veľká časť účastníkov
boli ľudia z praxe, nie akademici. Aj preto boli ich
prezentácie neraz skôr deskripciou, než vedeckou
analýzou problémov, s ktorými sa jednotlivé krajiny
strednej a východnej Európy a Ruskej federácie

Kvalitná úroveň panelov sa však dá zabezpečiť aj
inak - tak, ako s to podarilo organizátorom panelu
o štátnej službe. Dlhoroční spolupracovníci
v oblasti výskumu štátnej služby sa jednoducho
dohodli, že sa stretnú a porozprávajú o tom, akým
smerom sa vyvíja ich výskum. Išlo o popredných
odborníkov ako napr. Aleksandra Rabrenovic zo
Srbska, Gyorgi Hajnal a Gyorgi Gajduschek
z Univerzity v Budapešti, Jan Meyer-Sahling
z Univerzity v Nottinghame a v neposlednom rade,
naša docentka Katarína Staroňová. Príspevky sa
venovali veľmi konkrétnym témam, ako napr.
odmeňovanie v štátnej službe alebo vývoju smerom
k profesionalizácii. Na konferencii sa zúčastnila aj
profesorka Malíková a Tomáš Jacko, ktorí vystúpili
s vlastným príspevkom v paneli venovanému
reforme verejnej správy. Počuli prípadové štúdie
predovšetkým z východnej Európy, ale napríklad aj
z Holandska. Avšak snáď prvýkrát sa konferencie
a panelu zúčastnil aj vedec z Afganistanu. Bolo
fascinujúce si vypočuť jeho skúsenosti z krajiny,
ktorá je v rámci vývoja a reformy verejnej správy
na úplnom začiatku. Vtedy sme si všetci ostatní
uvedomili, že naše krajiny nie sú
na tom zas až tak zle.
Chodiť na konferencie je nielen
časovo ale aj finančne náročné.
Aj tí najostrieľanejší vedci si
vyberajú a majú svoje obľúbené
konferencie. Spravidla aktívne
participujú na 3 až 4 ročne. Bolo
pre nás príjemné zistiť, že práve
PSA, IRSPM a NISPAcee patria
medzi top vedecké konferencie
v oblasti verejnej správy a my
sme sa na nich mohli zúčastniť.
Ľudmila Staňová, Tomáš Jacko

Na slovíčko
... s doc. Ing.

Milanom Horniačkom, CSc.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Podľa toho v akom štádiu,
pretože v tom rannom štádiu
detstva má každý veľa predstáv
ako rušňovodič a podobne, takže
k tomu sa vyjadrovať veľmi
nebudem (smiech). Neskôr v
tom pubertálnom veku som chcel byť fyzikom.
Kedy ste sa rozhodli ísť na vysokú školu a prečo práve
Vysoká škola ekonomická v Bratislave (dnešná
Ekonomická
univerzita
v Bratislave,
poznámka
redakcie) ?
Ísť na vysokú školu som sa rozhodol už keď som sa rozhodol
študovať na gymnáziu. Pokiaľ ide o Vysokú školu
ekonomickú, Fakultu riadenia, odbor Ekonomickomatematické výpočty, na tú som sa rozhodol prihlásiť až
niekedy v maturitnom ročníku. A prečo? To je spätne ťažko
povedať. Na techniku som ísť nechcel a asi som nemal
dostatok odvahy, aby som išiel na Matematické inžinierstvo
na Fakultu jaderní a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Prahe.
Predsa len to bolo ďalej od domova a bola tam veľká
konkurencia z celej vtedajšej Československej socialistickej
republiky vrátane tých, ktorí boli zo špeciálnych
matematických škôl. Netrúfal som si konkurovať ľudom
z matematických gymnázií, hoci si myslím, že u nás bola
úroveň matematiky dobrá. Čiže ako kompromisné riešenie
som zvolil Ekonomicko-matematické výpočty.
Ako docent ste pôsobili na STU v Bratislave a tiež na
Karlovej univerzite v Prahe. Čo vás priviedlo na FSEV?
Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU som bol
súčasťou katedry, ktorá nemala žiaden vlastný študijný
program. Pokiaľ tam ešte pôsobila Katedra informatiky, mali
sme pomerne dobrú spoluprácu, nechávali nám nejakých
diplomantov. To sa však zmenilo, keď vznikla Fakulta
informatiky a informačných technológii. Na FSEV v tom čase
existoval akreditovaný bakalársky aj magisterský program
ešte vtedy aplikovanej ekonómie a teritoriálnych štúdií.
Všetci, ktorí tu v tom čase učili, absolvovali to isté štúdium
ako ja, dokonca dvaja z nich boli mojimi učiteľmi, doc.
Mlynarovič a doc. Hatrák. Preto som nadobudol dojem, že
prejsť na túto fakultu bude lepšia voľba.
Napĺňa vás táto práca?
Táto práca ma v súčasnosti nemôže napĺňať, keďže sme
prišli o magisterské štúdium. V tom je celý problém. Plus
navyše nemáme a ani sme nikdy nemali doktorandské
štúdium. V čase, keď som sem prichádzal, mi to až tak
nevadilo, ale teraz je to obrovský problém, pretože v rámci
akreditačných kritérií je jeden blok, ktorý je celý
o doktorandskom štúdiu.
Pôsobili ste ako vedecký pracovník SAV. Nechýba vám
táto práca?
Táto práca mi nechýba, a to z toho dôvodu, že výskum sa dá
robiť aj na vysokej škole.

Aké sú Vaše plány do budúcna?
Plány do budúcna závisia od toho, ako budú na moju činnosť
reagovať ďalší ľudia, ktorých správanie nemôžem
ovplyvniť. Buď sa mi podarí dosiahnuť určité publikačné
výsledky, ktoré by zlepšili situáciu celého oddelenia
ekonómie: to znamená určité požiadavky na impact faktory
v časopisoch, v ktorých by som publikoval niekde nad
úroveň priemeru. Pokiaľ sa to nepodarí, asi si budem hľadať
iné miesto. Takže v tom druhom prípade budú súčasní
druháci asi poslední, pre ktorých budem vedúcim
bakalárskych prác...
Čo rád robíte vo voľnom čase?
V prvom rade voľného času mám veľmi málo, pretože sa
snažím niečo napísať, a to pri mojom pedagogickom úväzku
robím prakticky v čase, ktorý by inak mal byť voľný. Ale
pokiaľ je sezóna, teda od apríla do októbra a ak mi to dovolí
zdravotný stav, tak pravidelne chodím na bratislavské
dostihy.
Máte nejaké zlozvyky?
Okrem nejakých bežných zlozvykov, ktoré má asi každý
muž, nemám žiadne osobitné zlozvyky.
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
Ťažko povedať. Podľa toho z akého hľadiska. Čo sa týka tých
pracovných úspechov, je to otázne, pretože čo sa zdá ako
úspech, po pár rokoch už nie je taký úspech. Jeden čas som
za najväčší úspech považoval článok v Journal of
Mathematical Economics, ale odkedy zaviedli impact
faktory, jeho impact faktor poklesol tak, že teraz z toho už
veľký praktický osoh nie je. Jedine vo vzťahu k ľuďom, ktorí
posudzujú veci trochu ináč než len podľa impact faktorov.
Okrem toho je zatiaľ najväčším úspechom je asi moja
monografia vydaná vo vydavateľstve Springer, ale neviem či
bude mať nejaký ďalší praktický prínos pre naše oddelenie
z hľadiska problémov, ktoré nás ťažia. To je tiež otázne.
Máte nejaký nesplnený sen?
Nesplnených snov má každý veľa. Sú sny, ktoré sú čisto na
úrovni snívania a o ktorých je jasné, že sa nikdy nemôžu
splniť, a potom sú také sny, ktoré by sa mohli splniť, ale
s pribúdajúcimi rokmi je to stále ťažšie. Kedysi som mal
jasne vymedzené sny, chcel som sa postupne dopracovať
k článku v Ekonomicko-matematickom odbore. Potom
Ekonomike i matematičeskich metodach, Journal of
Mathematical Economics a nakoniec Ekonometrica. Prvé tri
veci, aj keď v trochu prehodenom poradí, som už splnil,
a ten posledný asi ostane nesplnený.
Čo by ste poradili študentom aplikovanej ekonómie,
ktorý sa rozhodujú kam na magistra?
Predovšetkým by som im poradil ísť študovať niekde, kde je
inžiniersky alebo magisterský program ekonómie a kde je
dosť silné zameranie na používanie ekonomickomatematických metód. To znamená, buď na Fakultu
hospodárskej informatiky (EUBA), či už na ekonometriu,
alebo operačný výskum, čo je najbližší odbor k nášmu
zrušenému magisterskému štúdiu. Alebo pokiaľ nemajú
obavu z účtovníctva a nemajú k nemu ani žiaden odpor,
odporúčam aktuárstvo, ktoré dáva tiež veľmi dobré
predpoklady pre uplatnenie sa. Ďalšia možnosť je Fakulta
manažmentu (UK), čo je ale podľa mňa o niečo menej
výhodná možnosť, než je Fakulta hospodárskej informatiky.
Michaela Kováčiková

Zahraničné pobyty

Reportáž od našej študentky Martiny Maczalovej
zo študijného pobytu vo Fínsku, kde strávila
nádherné tri mesiace. Pobyt vo Fínsku bol veľmi
spontánnym rozhodnutím, no mal o to krajší
priebeh. Odvtedy je Fínsko jej srdcovou
záležitosťou a vie, že do Fínska sa vždy rada
vráti.

si študenti prenajímajú byty. Všetko prebiehalo
výborne. Noví spolubývajúci boli milí, byt bol
útulný a na krásnom mieste, na okraji lesa. Menšie
ťažkosti nastali, keď som mala ísť prvýkrát do
školy. Škola bola ďaleko, vonku treskúca zima
a autobus
nebol
najlacnejšou
záležitosťou.
Inšpirovala som sa teda svojím okolím
a zaobstarala som si bicykel. Áno, ulice boli plné
cyklistov! Hoci som sa predtým v živote na snehu
nebicyklovala, ale keď to robili iní, tak prečo by
som to nezvládla aj ja? A mala som pravdu. Spadla
som iba dvakrát (naozaj)! Bicykel sa osvedčil ako
najlepší dopravný prostriedok! Do školy, za
zábavou, na nákupy a najmä na úžasné výlety po
okolí.

Na začiatku bol sneh

Ľadové kúpanie

Čo sa dá robiť, keď je
vonku -25°C?

S Effi sme v lietadle sedeli vedľa seba a neveriacky
Nebudem vás zaťažovať detailmi o výučbe, ktorú
hľadeli von oknom. Celá krajina bola pokrytá
som absolvovala. Len v krátkosti spomeniem, že sa
snehom. Inú než bielu farbu mali len vesty
mi páčilo, že nám prednášali profesori z mnohých
letiskových pracovníkov. Neuveriteľné! Slovensko
európskych krajín i mnohé praktické exkurzie,
je krajina, kde bežne v zime sneží, ale toľko snehu,
ktoré sme v teréne absolvovali (napríklad sme
koľko som videla vo Fínsku, som nezažila ani na
navštívili John Deere factory – svetoznámy výrobca
Orave. Domy, stromy, chodníky, cesty... všetko bolo
poľnohospodárskej
a
záhradnej
techniky).
biele! Effi pochádza z Južnej Kórey, zoznámili sme
Najlepšie však boli dni, keď sme nechodili do školy,
sa
na
letisku v Bruseli.
Pristávali
sme
ale napríklad do sauny. Každý bytový dom mal
v Lappeenrante, na najstaršom fínskom letisku.
okrem práčovne i saunu. Obyvatelia domu ju mohli
Naše cesty sa zakrátko rozišli. Effi nastúpila na vlak
používať bezplatne. Niekedy
do Helsiniek, mňa zase môj vlak
sme sa však rozhodli
„Najlepšie však boli dni,
odviezol severným smerom, do
navštíviť
Joensuun
malého mestečka Joensuu (v regióne keď sme nechodili do školy, Jääkarhut (Klub polárnych
North Karelia), mojej cieľovej
medveďov), čo bol pobyt v
ale napríklad do sauny. “
destinácie. Každou hodinou som
saune v kombinácii s
pociťovala väčšie vzrušenie z toho, čo
ľadovým kúpaním. Najprv
ma čaká. Aké je Fínsko? Akí sú tam ľudia? Podarí sa
sa dobre nahrejete v pare, ktorá má asi 90°C, aby
mi stretnúť mojich fínskych kamarátov? A aká bude
ste sa vôbec odvážili vstúpiť do vody, ktorá má
škola?
sotva 4°C! (Vodou sa myslí vysekaná diera do ľadu
Fínsko som si vybrala pre medzinárodný študijný
modul EUREKA, ktorý sa každý rok koná v jednej
z participujúcich krajín. Okrem slovenských
a fínskych univerzít, sú členmi aj univerzity
z Poľska, Holandska, Maďarska, a z Čiech. EUREKA
je tematicky zameraná na výučbu v oblasti
regionálneho rozvoja.
Misia bicykel
Na vlakovej stanici ma čakali fínske spolužiačky,
ktoré boli také milé, že ma autom odviezli do môjho
bytu, ktorý bol asi 5 kilometrov od centra.
V Joensuu sú až dve univerzity, no nemajú
ubytovacie kapacity pre všetkých miestnych
i zahraničných študentov, preto je veľmi bežné, že

v jazere.) Voda je taká studená, že by sa vám chcelo
plakať, ale keď do nej vstúpite, tak ani len tie slzy sa
vám už viac netlačia do očí! Keď však z vody
napokon vyjdete, cítite sa úžasne! Tento zážitok
odporúčam každému. Stojí to za to!
Krásy a kultúra

Joensuu je z jednej strany obklopené veľkým
jazerom Pyhäselkä a z ostatných strán krásnymi
lesmi. Cez všetky okolité lesy vedú upravované a
osvetlené cyklochodníčky i dráhy pre bežkárov.
Ako som už predtým spomenula, bývala som pri
jednom z nich. Len si to predstavte: zobudíte sa do
čarokrásneho zasneženého rána a po raňajkách (a
po polhodinovom obliekaní si všetkého, čo zo sebou
vo Fínsku máte) sa vydáte na cestu lesom. Pred

očami vám preletujú vtáky, ktoré vám svojím
spevom spríjemňujú cestu do školy a za vami
poskakujú veveričky či líšky. Prejdete cez dva
krásne, staré drevené mosty; okolo Joensuu Areeny,
najväčšej drevenej budovy vo Fínsku, verejnej
knižnice či múzeí. Ešte prebicyklujete cez rieku v
centre mesta a do školy prichádzate síce vymrznutý
(s drobnými kryštálikmi na mihalniciach ), ale
nabitý energiou.

Najkrajšie chvíle

Napokon aj doma sme si robili vlastné párty, kde
sme sa schádzali v oveľa menšom počte, za to sme
mali až niekoľkochodové večere. Inokedy sme zase
vybehli bicyklami za kamarátmi do iných častí
Joensuu, kde sme strávili popoludnie na strechách
domov, alebo na malebnom ostrovčeku, z ktorého
sme videli panorámu celého mesta. Kultúrne vyžitie
ponúkali v Joensuu až dve divadlá, kiná i múzeá, ale
Veľmi sa mi páčil interiér mojej školy (North
nás aj tak lákali najviac stretnutia v kaviarniach či
Karelia University of Applied Sciences). Vstupovalo
puboch, ktoré mali skvelú atmosféru. Pre mňa
sa do veľkej haly, kde sa zároveň nachádzala
osobne bol dôležitý moment, keď som postretávala
odpočinková časť a jedáleň s kaviarňou. Išlo o
fínskych kamarátov, ktorých som spoznala prvýkrát
centrum budovy, z ktorého viedli chodby do
na pobyte vo Walese. Mali sme tak čas zaspomínať
ostatných, výučbových častí školy. Obed mal pre
si na staré dobré časy. Najviac sa mi páčil deň, keď
študentov fixnú cenu. Za ňu ste si
sme sa s kamarátkami Dace
mohli vybrať a naložiť z čerstvého
z Lotyšska a s Ankou z
„Fínska príroda, taká
ovocia, niekoľkých zeleninových
Anglicka vydali na cyklonádherná, nespútaná a
šalátov, štyroch hlavných jedál, z toho
výlet. V tento deň sme sa išli
dynamická, poteší nielen
bolo minimálne jedno vegetariánske,
pozrieť najprv k jazeru
niekoľkých druhov pečiva, masla, zŕn
Höytiäinen, a potom na
oko, ale i dušu človeka. “
a semiačok (dávali sme si ich na
vyhliadkovú vežu pri jazere
šaláty alebo na maslový chlebík) a
Pyhäselkä, odkiaľ sme pri
nápojov,
vrátane
nie
veľmi
chutného
západe slnka pozorovali okolitú jazernú divočinu!
nealkoholického fínskeho piva. Spoločne sme
Fínska príroda, taká nádherná, nespútaná a
obedovali pri dlhých stoloch, a tak sme sa mohli
dynamická, poteší nielen oko, ale i dušu človeka.
rýchlejšie spoznávať.
Na záver
Naša univerzita nás pozvala aj na recepciu v
Joensuu Areene spojenú s basketbalovým zápasom
Rozsah článku mi žiaľ nedovoľuje, aby som
miestneho klubu Joensuun Kataja, ktorý hrá v
popísala všetky zážitky, ktoré som mala. Napríklad
Korisliige, teda v prvej lige Fínska. Vatakka
o tom ako sme cestovali po Fínsku, a ako som si
(multikultúrne
centrum)
zase
pravidelne
odskočila na jarné prázdniny „roztopiť sa“ do
organizovalo tematické párty, kde sa mohla
Anglicka, či o ceste 12-poschodovou loďou z
postupne reprezentovať každá krajina. Skupina
estónskeho Tallinu do Helsiniek, o trojdňovej
ľudí z danej krajiny si pripravila tanečné
exkurzii, kde sme zažili saunu spojenú s barbeque
vystúpenia, súťaže, tradičné pokrmy a pod. Tieto
(darček od našich učiteľov). Najmä som
párty boli také populárne, že ľudia stáli až na
nespomenula mnohých milých a úžasných ľudí,
schodoch a napriek tomu sa bavili. Okrem toho
ktorých som na svojich cestách spoznala a zažila s
Vatakka ponúkala aj mnohé kurzy a workshopy. Ja
nimi veľa zábavy. Každému odporúčam študijný
som navštevovala kurz ruštiny. Na tomto kurze som
pobyt v zahraničí, aby aj vy ste mali toľko zážitkov!
si našla výbornú priateľku. Asi 60-ročnú bývalú
učiteľku Marju, ktorá ovplývala neskutočným
Martina Maczalová, VP2
elánom a energiou. Marja bola taktiež mojím
vzácnym zdrojom informácií o živote vo Fínsku.
Vďaka nej som spoznala mnohé fínske špeciality.
Napríklad Karjalanpiirakku, lokálnu špecialitu v
North Karelia. Karjalanpiirakka je taštička z
ryžového cesta s plnkou z ryže, uvareného vajíčka a
masla na vrchu.

Zo študentských samospráv

Asociácia doktorandov
Slovenska (ADS)
Čo je ADS?
Pod
názvom
Asociácia
doktorandov Slovenska (alebo
pod skratkou ADS) pôsobí
občianske združenie spájajúce
doktorandov
a mladých
vedeckých pracovníkov do 35
rokov, ktorí pôsobia na
Slovensku. Hlavným cieľom tohto združenia je
zvýšiť kvalitu vedy a práce mladých vedeckých
pracovníkov. Za myšlienkou ich vzniku bola snaha
identifikovať
a
riešiť
dôležité
problémy
doktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých
školách a univerzitách. ADS pomáhajú pri získavaní
informácií o doktorandskom štúdiu pre potreby
doktorandov samotných, ďalej pre univerzity,
ministerstvo i širokú verejnosť. Okrem toho sa
snažia zlepšiť komunikáciu so širokou verejnosťou
a zvýšiť tým spoločenský status doktorandov.
Vytvárajú priestor, kde môžu doktorandi spolu
komunikovať a vymieňať si skúsenosti.
I keď na rozdiel od Študentskej rady vysokých škôl
je ADS občianskym združením bojujúcim za práva
mladých ľudí pôsobiacich na vysokých školách na
Slovensku a nie je dotované zo štátneho rozpočtu,
môžu sa pochváliť viacerými úspechmi. K tým
najvýraznejším
patrí
napríklad
presadenie
zaradenia doktorandov medzi poistencov štátu pre
zdravotné
poistenie
a
nezdaňovania
doktorandských
štipendií,
či
presadenie
študentských zliav pre doktorandov UPJŠ v
Košiciach cestujúcich v MHD Košiciach. Pri svojej
činnosti spolupracujú s viacerými organizáciami.
Na poslednom Valnom zhromaždení Študentskej
rady vysokých škôl SR bolo schválené
memorandum
o spolupráci
týchto
dvoch
organizácií. Okrem ŠRVŠ spolupracuje ADS
napríklad aj s Pi-NET Postgraduate International
Network.

Ak sa niekto chce stať členom ADS stačí, ak je
doktorandom
alebo
mladým
vedeckým
pracovníkom do 35 rokov a vyplní prihlášku, ktorú
je možné nájsť na ich stránke www.ads.sk. Čo je
veľmi sympatické, a čo nám nedá nespomenúť je, že
priamo na stránke tejto organizácie je
vytvorený priestor, ktorý je venovaný mladým
úspešným slovenským doktorandom, ktorí svojou
prácou dosiahli úspechy nielen
na Slovensku, ale i za hranicami
našej krajiny. Ak by mal nejaký
doktorand problém, môže sa
obrátiť práve na ADS. Stále
existujú
viaceré
otázky,
s ktorými sa každý doktorand
skôr
či
neskôr
stretne.
Napríklad
ako
je
to
s dovolenkou a letnými prázdninami, ale aj ďalšie.
Okrem rád tu doktorand nájde i mnoho potrebných
dokumentov.
Ľubica Šimková

Študentská poradňa

Ako prežiť prvý ročník
na univerzite
Do aktuálneho čísla sme sa rozhodli pripraviť krátky
a praktický návod pre prvákov, ako prežiť prvé dni
a týždne na vysokej škole; akým nástrahám sa
vyhnúť; za kým ísť alebo radšej nie; koľko kedy a čoho
vypiť. Máme pre vás 10 praktických rád:
1. Ako si zvyknúť na novú školu?
Ocitol/la si sa v novom, zatiaľ neprebádanom prostredí.
Všade noví ľudia, iné mesto a hlavne nová, konečne
VYSOKÁ škola. Čoskoro si na všetko zvykneš a zistíš, že to
nie je až také zložité ako sa v septembri zdalo. Zistíš čo
skratky ÚVPE FSEV UK znamenajú; kde sa nachádza
študijné oddelenie; ako, kedy a kde nájsť pedagógov
ktorých potrebuješ; spoznáš najlepšiu tajomníčku na
svete (našu sekretárku), p. Hanku Novákovú. Máme
najmodernejšiu budovu celej univerzity, tak si to váž
a správaj sa ku nej a v nej ako k vlastnému domovu.
2. Ako si zvyknúť na Bratislavu?
Toto bude trvať možno o niečo dlhšie. Je to jedno z tých
love or hate vecí - miest. Možno že po troch alebo piatich
rokoch štúdia s tým budeš mať stále problém, a možno sa
do nej ihneď zaľúbiš. Teda hneď po tom, ako sa čo najviac
vzdiališ od hlavnej stanice a jej neprekonateľnej retro
atmosféry. Bratislava je otvorené mesto a má čo
ponúknuť. Stretneš tu množstvo rôznych „týpkov“ čo
riešia aj neriešia. Je len na tebe, či chceš niečo riešiť a ísť
von, či budeš súčasťou nejakého projektu, budeš meniť
mesto, Slovensko a svet k lepšiemu; alebo ostaneš radšej
na intráku a nebudeš riešiť nič a nikoho, alebo maximálne
izbovicu, chodbovicu, krúžkovicu alebo inú –icu. Z top
lokalít odporúčame pomeditovať v Medickej záhrade,
pozrieť si výhľad z hradu, poprechádzať sa v Starom
Meste a po nábreží Dunaja, načerpať sily v Sade Janka
Kráľa, zabehnúť si po hrádzi v Petržalke, alebo ísť si niečo
opiecť na Železnú studienku.
3. Ako si zvyknúť na nových spolužiakov?
Prvýkrát v živote je väčšina z tvojich spolužiakov
odinakadiaľ než z tvojho mesta či okolia. A to je super!
Konečne zistíš, kde sa nachádzajú Žabokreky, Nálepkovo
či Dolné Hony. Bude len na tebe s kým a ako budeš tráviť
voľný čas. Všetci ste na tej istej lodi, takže sa neboj na
spolužiakov obrátiť s prosbou o radu alebo pomoc.
4. Ako vychádzať s pedagógmi?
Ako s vlastnou rodinou. Tú si tiež nevyberieš! Nemusíš
mať všetkých od začiatku rád, ale ďalej zájdeš keď im
ukážeš rešpekt. Nájdeš tu rôznych ľudí – niektorých
prístupnejších ako iných, ale všetko profesionálov, ktorí
majú spoločný záujem ťa niečo naučiť. Keď nestíhaš alebo
máš závažné okolnosti, ktoré ťa obmedzujú pri štúdiu a
príprave, tak to nedus v sebe a ihneď im o tom radšej
povedz. Pri včasnej komunikácii zvyčajne nie je problém

dohodnúť si napríklad odklad termínu. A platí staré
osvedčené – najradšej majú tých študentov, ktorí sa na
hodiny poctivo pripravujú a odovzdávajú práce načas!
5. Ako sa pripraviť na prednášky a cvičenia?
Veľmi jednoducho. Vždy dobre počúvaj čo konkrétny
pedagóg od teba chce. Zároveň si dôkladne prečítaj
sylabus predmetu. Je vždy lepšie sa trikrát spýtať keď
niečo neviem, ako sa potom tváriť, že som niečo nepočul,
nevidel
alebo
neporozumel.
A nebuď
potom
prekvapený/á, keď známka bude namiesto jedného
písmena (A, B, C, D, E) pozostávať z dvoch písmen (Fx).
6. Koľko sa treba učiť na skúškové?
Je to individuálne. Niekomu stačí deň pred skúškou a je to
na A. Iný zas stresuje 2 týždne a spraví to až na 2. opravný
termín. Niektoré predmety a skúšky sú ľahšie a iné
náročnejšie. Skúšky bývajú ústne, písomné a aj
elektronicky na počítači. A aj keď táto rada vyznie u 99%
z vás naprázdno, je lepšie učiť sa priebežne.
7. Koľko bude voľna?
Dosť. Začínaš až koncom septembra. Učí sa do polovice
decembra, a potom je skúškové až do februára. Ak si
spravíš skúšky ešte v predtermínoch, tak môžeš mať
nielen pokojné Vianoce, ale vlastne skoro dva mesiace
bezstarostnej lyžovačky. Letný semester začína v polovici
februára a končí v polovici mája. Opäť platí, že ak si
spravíš všetky skúšky ešte v máji alebo začiatkom júna,
tak máš voľný jún, júl, august a aj skoro celý september!
Tomu sa vraví nekonečná párty!
8. Koľko toho (ne)piť a kedy?
O chodbovicách sme sa už zmienili. Niekto zvláda ťahať aj
týždňovku a niekto iba piatky a soboty. A niekto sa vie
super zabaviť aj bez jedinej kvapky. Pocit neobmedzenej
slobody môže pôsobiť ako riziko. Odporúčame všetko
s mierou a poznať svoje limity.
9. Ako si nájsť brigádu?
Minimálne polovica našich študentov má brigádu alebo
aspoň stáž. Ideálne je si nájsť prácu v odvetví alebo firme,
kde by si chcel raz aj pracovať. Prípadne môžeš skúsiť
neplatenú stáž. Tie zvyčajne trvajú od jedného mesiaca až
do troch mesiacov. V každom prípade ale platí, že vždy je
lepšia akákoľvek prax ako žiadna prax. Lepšie to vyzerá
v životopise a aj extra cash sa vždy zíde.
10. Ísť na privát alebo nie?
To je otázka, ktorú budeš riešiť ku koncu prvého ročníka.
Raz keď sa rozhodneš na intráku ostať, tak zvyčajne
ostaneš až do konca štúdia. A platí to aj naopak o priváte.
Je to len na tebe a tvojich známkach. Lebo pri prideľovaní
internátu okrem kilometrov zaváži aj študijný priemer.
Pri oboch však platí to isté – kľúčový je výber
spolubývajúcich. Na základe toho máš, ale aj nemusíš mať
viac pokoja a čisté sifónové sitko. V každom prípade sa ale
priprav nato, že miesto 60 eur mesačne ťa to vyjde aspoň
100. Za jacuzzi ešte príplatok 20 eur.
Tomáš Jacko

Anketa
Myslíte si, že by LGBTI osoby mali mať
právo formalizovať svoj vzťah, či už
formou
registrovaného
partnerstva
alebo manželstva?
„Myslím, že ide o veľmi zložitú tému. Dôležite je, ako
by možnosť takejto formalizácie prijala spoločnosť.
Keďže hlavne na Slovensku je myslenie spoločnosti
ešte stále dosť konzervatívne, jedine časť mladšej
generácie by bola ochotná túto možnosť prijať.
Podľa môjho názoru, by takto sexuálne orientovaní
ľudia mali mať možnosť určitým spôsobom spečatiť
svoj vzťah, ale manželstvom by som to nenazýval z
dôvodu, že manželstvom sa už roky nazýva určité
spečatenie lásky medzi mužom a ženou a ide už o
veľmi zakorenený pojem, ktorý by asi nemal byť
menený. Navyše spoločnosť, aspoň u nás, by to
neprijala veľmi pozitívne.
Išlo by preto skôr o registráciu, ktorá by vyriešila ich
majetkové vzťahy,
aby mohli mať
podobné
alebo
rovnaké práva ako
manželia, keďže
cirkev
možnosť
sobáša v kostole
asi
nikdy
nepovolí“.
Boris Rysula, študent verejnej politiky

„Ak ide o to, aby boli uznaní za partnerov a mohli po
sebe dediť majetok, alebo mali právo na informáciu o
zdravotnom stave partnera rovnakého pohlavia, toto
právo im môžeme prisúdiť. Nie je úplne jedno či sa
bavíme o registrovanom partnerstve, alebo
manželstve, pretože manželstvo je povedzme sviatosť
a nie je najvhodnejšie ju takto použiť na niečo, čo nie
je tak úplne prirodzené. Osobne si nemyslím, že
homosexualita je choroba a keď človek cíti
náklonnosť k rovnakému pohlaviu, je to jednoducho
tak. Ďalšou témou, ktorá sa s prisudzovaním práv
osôb s inou orientáciou spája, je téma adopcie. S tým
nesúhlasím! Pre zdravú spoločnosť, alebo povedzme,
prirodzenú, nie je vhodné a dobré, aby osoby
rovnakého pohlavia vychovávali dieťa, pretože tento
jedinec bude mať skreslený pohľad na to, čo je
normálny zväzok. Na druhej strane sa mi páči názor,
ktorý hovorí, že je lepšie ak dieťa vyrastá v rodine s
dvomi osobami rovnakého pohlavia, ako keby

vyrastal v rodine, kde je jeden rodič násilník a
alkoholik. Ale aj napriek tomu s tým nesúhlasím.
Prisúďme im práva spravovať svoj majetok (dedenie)
a
byť
oficiálne
uznaní za partnerov
v rámci legislatívnoprávnych
vzťahov,
ale v súčasnosti nie
som
naklonená
ďalším krokom.“
Ľudmila Orbanová, študentka verejnej politiky

„Myslím si, že by určite mali mať právo na
manželstvo, pretože je to v prvom rade vecou
rovnosti. Pokiaľ viem tak
neexistuje dôkaz o tom, že
by takéto manželstvo bolo
menej stabilné ako klasické
manželstvo medzi mužom a
ženou, alebo by bolo
hrozbou spoločnosti, alebo
by
bolo
"nenormálne".
Nenormálna mi príde skôr
ich
diskriminácia.
Jednoznačne som za to, aby
LGBTI ľudia mali právo na
legitímny zväzok.“
Sabína Žiaková, študentka verejnej politiky

„Nevidím v tom žiadny problém. Homosexuálne páry
sa vyskytujú takmer všade vo svete, teda aj na
Slovensku. Vo vyspelejších krajinách, ako napríklad
vo Švédsku, je takýto druh partnerstva povolený,
homosexualita tam nie je tabu. Slovensko je podľa
môjho názoru krajinou, v ktorej sa o tejto
problematike na verejnosti už tiež dá otvorene
hovoriť, podľa mňa je len otázkou času, kedy dostanú
registrované
partnerstvá u nás
zelenú. Občan by
mal byť v štáte na
prvom mieste a ak
homosexuálne páry
chcú
takýmto
spôsobom
svoj
vzťah
formalizovať, malo
by im tak byť aj
umožnené. "
Peter Cittera, študent verejnej politiky

Názory a komentáre
Sú registrované partnerstvá
luxusom?
Slovensko patrí ešte stále k európskych krajinám1,
ktoré považujú registrované partnerstvá osôb
rovnakého pohlavia za prílišný luxus. Registrované
partnerstvá sú pritom prvým krokom na dlhej ceste
k úplnému zrovnoprávneniu párov rovnakého
pohlavia s klasickými heterosexuálnymi pármi.
V Európskej únií už 16 krajín pristúpilo
k zrovnoprávneniu neheterosexuálnych párov.
V niektorých krajinách dokonca vo forme
manželského zväzku. Tak v čom je problém?
Zmeškaná príležitosť
Zdá sa, že vlak smerujúci za zrovnoprávnením
LGBTI minority s majoritným obyvateľstvom sme
zmeškali. Na tento vlak idúci naprieč Európskou
úniou stihol naskočiť napríklad aj náš český sused,
konzervatívni Španieli, dokonca aj Maďarsko.
Slovensko
zostalo
zaseknuté
v spoločnosti
postkomunistických krajín Bulharka či Rumunska
a ekonomicky rozpadajúcich sa krajín Talianska,
Cypru a Grécka. Nemuselo tomu tak byť, ak by
predložený
návrh
zákona
o registrovaných
partnerstvách z dielne SaS získal v novembri 2012
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Negatívny postoj
strán s kresťanským základom k problematike
registrovaných
partnerstiev
asi
nikoho
neprekvapuje. Na druhej strane, otázka rovnosti
práv párov rovnakého pohlavia sa stáva témou aj
pre konzervatívne strany. Napríklad vo Veľkej
Británii prešli svadby neheterosexuálnych párov aj
hlasmi konzervatívnej strany. Posledným veľkým
víťazstvom LGBTI ľudí je rozhodnutie amerického
Najvyššieho súdu z konca júna 2013. Ten rozhodol,
že zákon na ochranu manželstva (DOMA – Defense
of Marriage Act), ktorý uznával manželské výhody
a manželstvá medzi štátmi len pre heterosexuálne
páry, a tak bránil na federálnej úrovni rozoznaniu
zosobášených párov rovnakého pohlavia ako
manželov/manželky, je neústavný.
Karty v otázke registrovaných partnerstiev na
Slovensku rozdávala vládna strana. Tá mala silu
registrované partnerstvá schváliť alebo odsunúť do
budúcnosti. Sociálny demokrati si vybrali druhú
možnosť, keď ani jeden poslanec SMER-SD
nehlasoval za návrh. Za hlasovalo len 14 poslancov
opozície. A to je málo. Je tak pravdepodobné, že
1

V EU: Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko,
Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko

registrované partnerstvá budú musieť počkať na
ďalšiu vládu. Ak vôbec.
Nesociálnodemokratický SMER-SD
Ľavicový intelektuál a poslanec za SMER-SD Ľuboš
Blaha vysvetľoval nepodporenie registrovaných
partnerstiev vládnou stranou tým, že v súčasnosti
trápia Slovensko ekonomické a sociálne problémy.
Je však veľmi nebezpečné dávať ekonomickým
a sociálnym problémom vyššiu váhu ako otázke
ľudských práv. Zo strany sociálnych demokratov
ide nielen o popretie ľudsko-právnej agendy, ale aj
popretie
základných
myšlienok
sociálnej
demokracie. Rovnaké problémy ekonomické a
sociálne trápia aj Francúzov. To však nebránilo
vládnucej sociálnej demokracii schváliť nielen
manželstvá, ale dokonca aj právo adopcie pre páry
rovnakého pohlavia. A to všetko aj napriek
rozsiahlym protestom. Alebo Španielsko, kde v roku
2004 vládnuca sociálna demokracia rozbehla
kampaň za manželstvá rovnakého pohlavia,
ktoré nakoniec aj schválila. SMER-SD musí veľmi
podceňovať svoj vládny program, keď v strane
prevláda strach, že uznanie rovnakých práv pre
LGBTI ľudí by spôsobilo zásadný odliv
nespokojných voličov.
Blaha sa opiera o naivnú materialistickú predstavu,
že o právach, slobodách či kultúrnych potrebách
začína človek premýšľať až keď sú uspokojené
všetky jeho materiálne potreby. Čo ak sa to
pozrieme z druhej strany? Bez práv, slobôd,
rovného prístupu len veľmi ťažko uspokojiť
materiálne potreby. Dnes už asi nikto nepochybuje,
že rodová rovnosť mužov a žien, odstraňovanie
diskriminácie a nerovnosti na trhu práce, ale aj
postavenia
v spoločnosti,
priamo
súvisia
s možnosťami žien napĺňať svoje materiálne
potreby. Som preto presvedčený, že LGBTI ľudia
potrebujú nielen politiku materiálnej redistribúcie,
ale aj politiku uznania práv, odstránenie
stigmatizácie a predsudkov.
Dúhový Pride – boj za práva alebo provokácia?
Úlohou Dúhového Pridu je nielen boj za práva
neheterosexuálnych ľudí, za ich spoločenské a
politické zrovnoprávnenie, ale aj oslavou gejskolesbickej hrdosti. Mnohí môžu mať pocit, že LGBTI
ľudom a ich priaznivcom nejde nie o práva, ale o
gay parádu s cieľom provokovať a vyvolávať vášne.
Áno, aj to je úlohou Dúhového Pridu – upozorniť
a zviditeľniť nehomosexuálnu menšinu a vytvoriť
tak platformu na dialóg, aj za cenu extrémne
poobliekaných ľudí, hlasnej hudby či alegorických
vozov. K otvoreným odporcom pochodu patrí aj

známy herec Viktor Horján, jeden z mála
otvorených homosexuálov slovenskom šoubiznise.
Ten považuje akciu za provokáciu a hanbu. Horján
tvrdí, že to, že žije s priateľom, nie je dôvod aby sa
zviditeľňoval na ulici rovnako, ako to nerobia ani
heterosexuálne páry. Problémom je, že pre páry
rovnakého pohlavia v súčasnosti neexistuje právne
upravená forma spolužitia so stanovenými
vzájomnými právami a povinnosťami. A to napriek
tomu, že spolužitie neheterosexuálneho páru plní
podobné funkcie ako partnerstvá osôb rôzneho
pohlavia. Páry rovnakého pohlavia nemajú oficiálny
status v úradnom styku, vzájomnú vyživovaciu
povinnosť, či nárok za vdovský príspevok. Taktiež
nie je upravený nárok na dedičstvo či možnosť
nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie partnera.
V oficiálnom úradnom kontakte sú tak aj dlhoroční
a oddaní partneri (aj Viktor Horján so svojim
partnerom), úplne cudzie osoby. Registrované
partnerstvá tak nielen priznávajú spoločenský
status, ale riešia aj problémy každodenného života.
Článok 12 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že
základné práva a slobody sa zaručujú na území
Slovenskej republiky všetkým a nikoho nemožno
poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Ak cenou za rovnaké práva a povinnosti pre

všetkých na Slovensku má byť „provokácia
a hanba“, tak byť dvakrát do roka zahanbeným
a provokujúcim, je prijateľná cena.
Ako ďalej?
Pamätám sa na premiérový Dúhový pochod v roku
2010. Vtedy počet odporcov pochodu vyrovnal
počet účastníkov. Pochod bol vtedy násilne
prerušený skupinou „normálnych heteráčov“.
Festival neheterosexuálnych a transgender ľudí má
už tri roky, dospel, naučil sa lepšie komunikovať
a počet účastníkov narastá. A čo je najdôležitejšie,
Dúhový Pride učí, nás Slovákov, tolerantnosti
a uvedomovať si, že tu nie sme sami. Dôkazom, že
takéto akcie majú zmysel je vytvorenie výboru pre
LGBTI ľudí na jeseň minulého roka, ktorý pôsobí v
Rade vlády pre ľudské práva národnostné menšiny
a rodovú rovnosť. Malý krok smerom
k rovnoprávnosti. V septembri 2013 sa uskutočnil
ďalší Dúhový Pride. Neviem ako vy, ale ja som tam
bol. Dôvod bol jednoduchý - za ľudské práva mojich
priateľov, známych aj neznámych sa vždy oplatí
bojovať.
Matúš Sloboda

Stáže
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 pracovať v treťom
sektore, zúčastniť sa na medzinárodných
a domácich
konferenciách
a seminároch,
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.
Viac
na:
http://www.nadaciapontis.sk/18582
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 a dopĺňanie databáz
Dlžka stáže: 2 mesiace
Ako: pošli vyplnenú prihlášku, dustupnú na
stránke Nadácie Pontis a CV.
Kedy: priebežne počas celého roka
DEMAGOG.SK

Projekt Demagog.sk fungujúci záštitou Inštitútu
pre dobre spravovanú ponúka možnosť

študentom ekonómie, práva, sociológie alebo
politológie so znalosťou anglického jazyka
a záujmom o politické dianie zúčastniť sa procesu
verejnej kontroly mediálnych výstupov politikov
a participovať tak na posilňovaní dôležitej role
občianskych aktivít vo verejnej sfére.
Náplň práce:
- analýza politických výrokov a vyhľadávanie
relevantných podkladov ku aktuálnym politickým
témam.
Dĺžka stáže: 3-4 mesiace, 10 - 15 hodín týždenne
Ako: V prípade záujmu, pošli CV na adresu
info@demagog.sk.
Kedy: priebežne
Demagog.SK taktiež hľadá študenta do novej od
septembra spúšťanej európskej sekcie. Pozícia
je určená pre študenta Európskych štúdií alebo
pre študenta iných odborov so záujmom
a prehľadom v európskych témach. Náplň práce
je analýza tém týkajúcich sa Európskej únie
a činnosti slovenských europoslancov. Pozícia by
v prípade spokojnosti so vzájomnou spoluprácou
bola honorovaná.
SGI – Inštitút
spoločnosť

pre

dobre

spravovanú

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
pravidelne ponúka možnosť štvormesačných
stáži a špeciálne letných intenzívnych 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.
Náplň práce:

- Spolupráca na projektoch SGI týkajúcich sa
oblasti vzdelávania, modernizácii krajiny,
sociálnej
inklúzii,
integračnej
politike,
transparentnosti
a
efektívnosti
alokácie
verejných zdrojov a výskumu v oblasti
štrukturálnych fondov EÚ.
Dĺžka stáže: 4 mesiace
Ako: pošli CV na adresu sgi@governance.sk.
Kedy: priebežne počas celého roka.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
SLOVENSKO

Transparency
International
Slovensko
nepravidelne ponúka študentom a čerstvým
absolventom možnosť stáže. Stáž je skvelý
spôsob ako si vyskúšať prácu v mimovládnej
organizácii, oboznámiť sa s problémom korupcie
a spôsobmi ako zvyšovať transparentnosť a
zlepšovať správu vecí verejných.
Náplň práce:
- Spolupráca na projektoch TIS.
Dĺžka stáže: min. dva mesiace (aspoň 2 dni v
týždni) s (čiastočnou) prítomnosťou v Bratislave
Ako:
pošli
CV
a motivačný
list
tis@transparency.sk.
Kedy: priebežne počas celého roka.
CENTIRE
Spoločnosť
Centire už 19
rokov pôsobí
na
slovenskom
trhu v oblasti
poskytovania
poradenských služieb. Centire ponúka špeciálne
pre magisterských študentov FSEV UK

absolvovať stáž. Každému študentovi bude počas
stáže pridelený mentor, ktorý mu bude stále k
dispozícii a na záver vypracuje posudok o práci
študenta
Náplň práce:
- podieľať sa ako člen tímu na inovatívne
myšlienkach, zmysluplné riešeniach a ich
implementovaniu do praxe.
Dĺžka stáže: stáž v dĺžke 100 hodín, minimálne
10 hodín týždenne.
Ako: vyplň elektronickú prihlášku na stránke
http://www.centire.com/sk/staz-pre-studentov
Kedy: nie je časovo ohraničené

Krížovka
Tento kanadský odborník v oblasti verejnej politiky a globalizačných štúdií sa narodil v roku 1950
v Britskej Kolumbii. Študoval na Carletonskej univerzite a na University of Chicago. Napísal päť
kníh, ku ktorým patrí napríklad The State, Business and Industrial Change in Canada. Za túto knihu
bol aj odmenený cenou Charlesa H. Levine v kategórii najlepšia kniha v oblasti public
administration a verejná politika. Zastáva viaceré významné funkcie a okrem toho pôsobí ako
profesor politických vied na Univerzite vo Waterloo. Jeho meno je: _ _ _ _ _ _ _ D. _ _ _ _ _ _ _
1. Svetová zdravotnícka organizácia – angl. skratka
2. Postup orgánov verejnej moci na základe zákonov
3. Existujú dva modely sociálneho systému: trh a .......................
4. Rokovanie, úvaha, premýšľanie
5. Zapojenie občanov do správy vecí verejných
6. V meste je primátor, v obci je ...............................
7. Úradná správa, úradné oznámenie
8. Aktívne i pasívne podplácanie
9. Ak nie je uvedené inak, uplynutím 15-teho dňa od
uverejnenia zákona v Zbierke zákonov nadobúda zákon .........................
10. Riadený zásah, usmernenie
11. Všeobecný súhlas
12. Skratka New Public Management
13. Každý nižší úrad je pod kontrolou a dozorom
vyššieho úradu – ide o .......................
14. Jeden podnik na trhu

Vtip na záver 

