Úvodník
Milá Ingrid,
práve spomínam na našu letnú školu a na to, ako geniálne
sme sa mali. Škoda, že si si musela hneď na tretí deň zlomiť
nohu. Tomu sa hovorí, keď sa z icebreakingu stane
legbreaking. Odvtedy som v našej skromnej internátnej
izbičke bývala sama – a nepochybuj o tom, že jahodový
Primeros, ktorý každému hneď v úvode letnej školy veľmi
vtipne pribalili k študijným materiálom, zostal neporušený
(a nie, nebolo to z obavy, že ich organizátori na konci školy
vyzbierajú, aby zistili, kto ich použil!).
Vlastne som ani nemala čas byť na izbe. Program bol taký
naprataný – doobeda prednášky, medzitým lahodné coffee
breaky, potom obed a icebreaking games (minigolf, bobová
dráha a nešťastná Tarzania, kde si si zlomila nohu), ktoré na
druhý týždeň vystriedali workshopy k témam prednášok.
Večery boli fajn, lebo sme si vždy išli sadnúť do baru
s profesormi, ktorí mali v ten deň prednášky. Takto som
predebatovala celý večer s Ulrikom Kjaerom – veď si
prečítaj moju reportáž na str. 7-8. Je fajn mať príležitosť
porozprávať sa s niekým „od fachu“ o práci, ktorá ma čaká,
ak sa rozhodnem ísť touto cestou. Ale aj keby som nevedela,
čo so životom, práve z ich rozprávania dokážem viac
pochopiť, aké to je byť výskumníkom, analytikom či
poradcom a môžem sa tak lepšie rozhodnúť, či je to naozaj
pre mňa.
Trochu bizarné bolo vidieť našich prednášajúcich behať
v úbore po futbalovom ihrisku – mali sme totiž futbalový
zápas. Ja som samozrejme len povzbudzovala, ešte by som
dopadla ako ty :P Ale práve vďaka tomuto zápasu som
mohla napísať profesorovi do Fínska, „Remember me? I was
the one that cheered for your team!“. A odpísal mi. Možno si
ma práve na základe toho pamätal.
Nebudem sa rozpisovať o výletoch do akvaparku v Poprade,
Solivaru v Prešove, o návšteve Betliaru, Spišského hradu,
Dobšinskej ľadovej jaskyne – fotky to povedia samé.
Napíšem ti však o najväčšom prekvapení letnej školy
(okrem párikov – to preberieme osobne ). Pamätáš si, ako
v prvý deň vyhlásili súťaž o najlepšieho študenta? Nikto
netušil, že sa niečo také bude konať a už vôbec nie, aká bude
hlavná cena - stáž v Bruseli. Hádaj, kto vyhral? 
Úžasné, koľko zážitkov človek nazbiera za dva týždne. Prečo
som na letné školy nechodila ešte ako študentka...? Asi som
si myslela, že je to len pre kocky. A človek tam pritom
spozná toľko zaujímavých ľudí - už teraz si napr.
dohadujem
stretnutie
s Belgičanom Drisom, keď budem
v Bruseli.Možno pôjdem aj do
Moskvy za Kaťou, tam som ešte
nebola. A určite sa chcem čím
skôr stretnúť s Tebou, Ty
potvora!
Dovtedy
musíme
vymyslieť
spôsob,
ako
sa
nanominovať na letnú školu aj
budúci rok, lebo takú príležitosť
si už nenechám ujsť!
Tvoja Ľudmila
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Reportáže z letných škôl!

Zaujíma Vás odpoveď na otázku
z titulky PPNka? Dozviete sa ju, keď
si prečítate reportáže našich
študentov, ktorí letné školy tento
rok navštívili. Preváťte list sa str. 5!

Rozhovor s prof. Svarom
Prečo je dôležité nielen
zamedzovať
v
korupcii
úradníkov
a politikov,
ale
zároveň ich aj motivovať
k etickému správaniu? Ako
ovplyvnia
americké
prezidentské voľby
vývoj
verejnej správy v USA a prečo
sú niektoré štátne univerzity
v USA lepšie než súkromné? O týchto, aj iných otázkach
s popredným svetovým akademikom, na str. 12!

Exotická návšteva z Indie
Pred letom k nám zavítal
zaujímavý hosť – prof.
Ananta Giri z Indie. Čo
robí v praxi človek, ktorý
sa venuje rozvojovým
štúdiám a čo si myslí
o Slovensku a Slovákoch
sa dozviete na str. 26.

Ako má vyzerať „A-čková“ diplomovka? Otvorte
stranu 27 a prečítajte si sumáre diplomových prác dvoch
vynikajúcich študentiek – Zuzany Mečiarovej a Barbory
Záhradníkovej!

Pozor, nová rubrika!

Určite neprehliadnite novú
rubriku
s názvom
Metodologické
okienko,
v ktorej Vám budeme prinášať
praktické informácie o tom, ako
správne používať metódy výskumu a analýzy. V tomto
čísle sa dozviete viac o tom, ako správne urobiť
interview (str. 40).

Aktuálna téma na škole: Prečo študenti nemajú
školskú jedáleň? Dozviete sa v Listárni (str. 44).

O čom hovoria študenti? Prečítajte si Názor
a Anketu na str. 38 a 39. Témou je zrušenie štátnic
a ponechanie len obhajoby diplomovej práce.

Čo nové na ÚVPE?

univerzity
v Budapešti
(CEU).
Inžinierske štúdium v ekonómii
absolvovala
na
Ekonomickej
univerzite
v Bratislave.
Pôsobí
ako
senior
výskumníčka
v Inštitúte pre
dobre
spravovanú
spoločnosť
(SGI).

Nové publikácie na ÚVPE
V poslednom období na ÚVPE vznikli až
tri nové publikácie.
Kniha Inovácie vo verejnom sektore
Slovenska. Prípadové štúdie je dielom
mnohých autorov a pracovníkov ÚVPE.
Editorkou a hlavnou autorkou knihy je
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Publikácia vznikla v rámci projektu
Centra excelentnosti pre spoločenské
inovácie Univerzity Komenského (CESI
UK). Monografia sa pozerá na inovácie vo
verejnom
sektore
na
Slovensku
z viacerých uhlov. Kniha pozostáva
z dvoch hlavných častí. Prvá sa primárne
venuje
teoretickej
konceptualizácii
skúmanej problematiky. Druhá časť
obsahuje šesť konkrétnych prípadových
štúdií zameraných na inovácie prijaté na
centrálnej úrovni, ako aj na úrovni
samosprávy na Slovensku.

Ako externistka začne na ÚVPE učiť
aj Zuzana Kepplová, ktorú spoznajú
prváci magisterského štúdia na
predmete Techniky vedeckého písania
v spoločenských
vedách.
Zuzana
Kepplová vyštudovala scenáristiku a
dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a
pokračuje na doktorandskom štúdiu
Comparative gender studies na CEU v
Budapešti. V roku 2011 vyšla jej
literárna knižná prvotina Buchty
švabachom.

V rámci projektu CESI UK vznikla kniha
Slamené či oceľové putá? Medzinárodné
dohovory a protikorupčné opatrenia na
Slovensku. Jej autormi sú Emília SičákováBeblavá, Miroslav Beblavý, Katarína
Lovrantová a Matúš Kollár. Monografia
sa zameriava na vybranú skupinu
zahraničných partnerov, medzinárodné
organizácie a ich vplyv na protikorupčnú
agendu, ktorá sa za posledných 20 rokov
stala predmetom verejného diskurzu
a zavádzania nových verejných politík na
Slovensku.

Noví doktorandi na ÚVPE

Obe vyššie spomínané publikácie sú
voľne dostupné online na stránke
Filozofickej fakulty UK pri publikáciách
vydaných v rámci projektu CESI UK.
V júni 2012 vyšla publikácia Výskum
potrieb a možností online vzdelávania
verejnej
správy
v stredoeurópskom
kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2.
Kniha je jedným z výstupov projektu,
v rámci ktorého sa ÚVPE podieľal na
tvorbe softvéru Moodle pre online
vzdelávanie. Publikácia sa skladá z dvoch
častí. Prvá je o výskume potrieb
a možností
online
vzdelávania
v stredoeurópskom kontexte. Druhá je
určená pre lektorov a iných užívateľov a
venuje
sa
praktickým
stránkam
využívania elektronického vzdelávania.
Kolektív autorov tvoria v rámci projektu
aj viacerí pracovníci ÚVPE.

Tento rok nám na ÚVPE pribudli
viacerí interní doktorandi – Roman
Mužík, Katarína Števove a Zuzana
Hricová. Radi by sme ich privítali
nielen v kolektíve ÚVPE, ale aj ako
nových členov redakčnej rady PPNka.

Nové vyučujúce na ÚVPE
Od nového školského roka pribudla
na ÚVPE nová interná vyučujúca,
Marcela Veselková, PhD. V zimnom
semestri bude učiť povinný predmet
na magisterskom stupni Ekonomické
aspekty verejnej politiky a povinný
predmet na bakalárskom stupni Úvod
do metodológie sociálnych vied politická
ekonómia.
Marcela
Veselková má doktorát z politológie a
MA v odbore medzinárodné vzťahy a
európske štúdiá zo Stredoeurópskej

Roman Mužík je absolventom
magisterského štúdia na ÚVPE
(2011) a bakalárskeho štúdia v obore
fyzioterapia na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského (2009).
Svoju diplomovú prácu písal o
korupcii v slovenskom zdravotníctve.
Od roku 2011 pôsobí ako analytik
zdravotníckeho think-thanku Health
Policy Institute, kde sa zaoberá
zdravotnou politikou, dostupnosťou,
transparentnosťou
a korupciou
v zdravotníctve. Vo svojej dizertačnej
práci sa venuje zdravotnej politike,
konkrétne policy transferom riadenej

starostlivosti (managed care). Jeho
školiteľkou je doc. Mgr. Katarína
Staroňová, PhD.

Študenti celkovo najčastejšie dostali
FX z predmetu Komparatívna verejná
politika. Naopak, najviac hodnotení
známkou „A“
bolo udelených
v predmetoch Teória a metodológia
verejnej
politiky a
Špecializácia:
odvetvový alebo prierezový predmet.
Diplomové práce najčastejšie dostali
hodnotenie „C“.

Blížia sa obhajoby
dizertačných prác

Ďalšie kolo štátnic na ÚVPE
Katarína Števove je absolventkou
magisterského štúdia na ÚVPE
(2012)
a bakalárskeho
štúdia
v odbore andragogika na Filozofickej
fakulte UK (2010). Svoju diplomovú
prácu
písala
o uplatňovaní
alternatívnych trestov a mediácie
v Bratislavskom kraji, pričom jej
cieľom bolo vysvetliť a analyzovať
ich využívanie v praxi. Jej dizertačná
práca na túto tému nadväzuje. Jej
ambíciou je aj na základe porovnania
s inými krajinami EU stanoviť
konkrétne opatrenia, ktoré by
zabezpečili
fungovanie
a uplatňovanie alternatívnych trestov
a mediácie v praxi. Jej školiteľkou je

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
Aj Zuzana Hricová je bývalá
študentka magisterského stupňa na
ÚVPE (2012) a bakalársky titul
získala v odbore Európske štúdiá
a medzinárodné vzťahy (2010). Vo
svojej dizertačnej práci sa venuje
lesníckej politike. Jej ústredná téma je
vplyv
záujmových
združení
vlastníkov lesov na verejné politiky
súvisiace s lesníctvom. Jej školiteľom
je doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka.

Toto leto sa na ÚVPE konali opäť dve
kolá štátnic. Po prvý krát komisie
zasadli 4.-6.júna a následne 27.28.augusta.
V oboch
termínoch
štúdium
ukončovali
bakalárski
študenti
v odbore
aplikovaná
ekonómia,
ako
aj magisterskí
študenti v odbore verejná politika.
V júnovom
termíne
sa
bakalárskych štátnic zúčastnilo 47
študentov, z toho 33 prospelo zo
všetkých predmetov. 13 malo FX
aspoň z jedného z predmetov
ekonomická teória alebo kvantitatívne
metódy v ekonómii. V jednom prípade
bolo FX udelené za neodovzdanie
záverečnej práce. 28.augusta sa
bakalárskych štátnic zúčastnilo 17
študentov, z toho 12 prospelo zo
všetkých predmetov a 5 neprospelo z
kvantitatívnych metód v ekonómii.
Úspešnosť
na
bakalárskych
štátniciach tak bola okolo 71%
v oboch termínoch.
Na júnové magisterské štátnice sa
prihlásilo 63 študentov, z toho 48
urobilo všetko, na čo sa prihlásili, čo
zodpovedá 76% úspešnosti. Väčšina
študentov (26) sa prihlásila na všetky
tri štátnicové predmety, pričom
obhajoby si nechali na august. Ku
všetkým povinnostiam naraz, teda
k štátniciam i obhajobe, pristúpilo 20
študentov, z ktorých 12 získalo titul,
ostatní sa presunuli na augustový
termín.
V auguste štátnicovalo 51 študentov,
pričom 41 z nich urobilo štátnice,
resp. prešlo obhajobou. Úspešnosť je
v tomto prípade 80%.

3. októbra čakajú obhajoby dvoch
našich doktorandov – Darinky
Ondrušovej
a Ivana
Rončáka.
Darinka odovzdala prácu s názvom
Politicko-administratívne
vzťahy:
politické funkcie v štátnej správe na
Slovensku, Ivanova práca má názov
Optimálny model polyarchie a realita
politického systému na úrovni
miestnej samosprávy na Slovensku.
Obe práce viedla ako školiteľka doc.
Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Obom doktorandom držíme palce pri
obhajobe!

Nečakaná stáž v Bruseli
Dôkazom, že stojí za to ísť na letnú
školu, je úspech našej doktorandky,
Ľudmily Staňovej, ktorá ako
najlepšia študentka letnej školy POLLOC
Summer
School
vyhrala
mesačnú
stáž
v Európskom
parlamente.
Predmetom hodnotenia bola esej
v anglickom jazyku na tému „Je
samospráva dôležitá?“, ďalej ústna
a písomná skúška z prednášok, ktoré
sa konali počas dvoch týždňov letnej
školy. Zaujímavosťou je, že o cene sa
účastníci letnej školy dozvedeli až po
príchode na ňu, čo svedčí o tom, že
úprimný záujem môže byť niekedy
skutočne štedro odmenený. Pre viac
informácií o ďalšom ročníku letnej
školy
POL-LOC,
kliknite
na
www.polloc.eu.

Člen redakčnej rady PPNka
vo Švédsku

Nenechajte si ujsť v zimnom
semestri na FSEV:

Matúš Sloboda, jeden z najaktívnejších
členov
našej
redakčnej
rady,
sa momentálne nachádza vo Švédsku
na, kde študuje politické vedy v
rámci programu Erazmus.
Držíme mu palce a tešíme sa, že s nami
napriek tomu neprerušil spoluprácu 

Iveta Radičová nastupuje
na FSEV

PPN má svoje siete aj na
Ekonomickej univerzite
...a to v osobe Františka Birčára,
nášho
bývalého
a úspešne
skončeného študenta, ktorý je od
septembra doktorandom na Katedre
verejnej
správy
a regionálneho
rozvoja
na
Národohospodárskej
fakulte
Ekonomickej
univerzity
v Bratislave. Napriek tomu, že už nie
je študentom ÚVPE, nepretrhol
s nami kontakt a naďalej sa angažuje
v redakčnej rade PPN. My máme
z toho samozrejme radosť a dúfame,
že rovnaké puto si vytvoria aj ďalší
členovia redakčnej rady 

Hľadáme nových
spolupracovníkov
Do našej redakčnej rady hľadáme
nových členov - najlepšie študentov
a študentky
bakalárskeho
alebo
magisterského štúdia na ÚVPE. Získate
tak možnosť pravidelne publikovať v
PPN a pracovať v skvelom tíme, ktorý
je zložený zo študentov, učiteľov a
doktorandov ÚVPE. Táto skúsenosť
Vás nielenže naučí ako písať články
rôznych žánrov - od odborných až po
žurnalistické, ale môže vzbudiť dobrý
dojem vo vašom životopise, keď sa
budete uchádzať o doktorandské
štúdium alebo o akúkoľvek prácu v
príbuznej oblasti.

PPN na facebooku!
Ak sa chcete dozvedieť aktuálne
informácie o dianí na ÚVPE, stážach
či študentských podujatiach, pridajte
si nás na facebooku! Nájdete nás na
http://www.facebook.com/Public
PolicyNews.

Od nového školského roka 2012/13
nastupuje na FSEV ako profesorka
sociológie bývalá premiérka Iveta
Radičová. Všetci študenti majú
možnosť prísť si pozrieť prednášku
prof. Radičovej vo štvrtok 11.
októbra 2012 v aule od 15:00 do
16:30. Téma jej prednášky bude
Demokracia ako „dokonalá drzosť“.
Prednáška sa bude konať v rámci
výskumných seminárov ÚEŠMV.

Premietanie filmov EuroCINE
na FSEV pokračuje

Premietanie filmov EuroCINE má na
FSEV UK už dlhoročnú tradíciu.
Organizuje sa od roku 2006 a tento
semester
bude
štartovať
70.
premietaním v histórii podujatia.
EuroCINE znamená premietanie
filmu
s následnou
tematickou
diskusiou so zaujímavými hosťami.
Za 6 rokov sa diskusie so študentmi
zúčastnilo 72 hosti a hostiek, vrátane
veľvyslancov, diplomatov, politikov,
občianskych aktivistov, novinárov,
historikov, akademikov, filmových
režisérov, vojakov a dokonca jeden
bývalý príslušník izraelskej tajnej
služby. EuroCINE premietania sa
s drobnými výnimkami konajú počas
semestra každý druhý utorok
o 18:30. Zabezpečuje ho organizačný
tím zložený predovšetkým zo
skupiny študentov, absolventov
a pedagógov ÚEŠMV FSEV UK.

Blíži sa nový FSEV fest
Tento semester sa bude opäť konať
tradičný FSEV fest – deň plný zábavy,
hudby, diskusií a dobrej atmosféry na
našej fakulte.

Zapíšte si do diára:



Tentokrát sa bude konať v stredu 24.
októbra od 15:00 do 22:00 pri
príležitosti 10. výročia fakulty. Viac
informácií nájdete na Facebooku na
stránke FSEV FEST.







2. októbra o 18:30 v aule:
Prvé premietanie EuroCINE
11. októbra od 15:00 do
16:30 v aule: Prednáška
Prof. Ivety Radičovej
Demokracia ako „dokonalá
drzosť“
24. októbra od 15:00 do
22:00: FSEV fest
30.októbra o 18:30 v
priestoroch Univerzitnej
knižnice: EuroCINE
tematicky k prezidentským
voľbám v USA
13.novembra o 18:30
v aule: EuroCINE
27.novembra o 18:30
v aule: EuroCINE

Téma
Z letnej školy komunálnej
politiky v Košiciach
Košice by si mohli okrem titulu
Európske hlavné mesto kultúry
v roku 2013 pripísať aj titul
„slovenské
hlavné
mesto
verejnej politiky“. Už po druhý
krát sa totiž stali miestom pre
konanie zatiaľ jedinej letnej
školy na Slovensku zameranej
na verejnú politiku, konkrétne
na oblasť komunálnej politiky
- POL-LOC Summer School.
Druhý ročník s názvom Policy
Making and Politics at the
Local
Level:
East/West
experience in comparative perspective poctili svojou
účasťou študenti, mladí učitelia a renomovaní zahraniční
profesori zo 16 krajín, od Ruska až po Argentínu. A
nechýbali ani študenti a doktorandi z ÚVPE - Matúš
Sloboda, Veronika Fedorková, Ľudmila Staňová, Tomáš
Jacko a Darina Ondrušová.
Skvelá organizácia a bohatý program
Letná škola sa konala pod záštitou poslanca Európskeho
parlamentu Vladimíra Maňku, primátora mesta Košice
Richarda Rašiho a dekana Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Vincenta
Šoltésa. Nielen patronát vplyvných ľudí, ale
predovšetkým schopnosť pritiahnuť odborníkov z celého
sveta svedčí o slušnom renomé, ktoré si letná škola stihla
za pomerne krátky čas vybudovať. Zásluhu na tom má
najmä jej koordinátor Daniel Klimovský a jeho tím
študentov
z
Katedry
regionálnych vied
a manažmentu
Ekonomickej
fakulty TUKE, ktorí
sa
o nás,
účastníkov, počas
celého
pobytu
príkladne starali.
Osobnosti z mäsa a kosti
Hlavný program pozostával z prednášok zvučných mien
z oblasti komunálnej politiky. S viacerými z nich sme sa
mohli stretnúť počas štúdia verejnej politiky, no, ako sa

hovorí, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. Súčasťou
formálneho programu boli aj semináre, na ktorých mladí
pedagógovia pomáhali študentom lepšie pochopiť
a aplikovať získané vedomosti.
Zaujímavé a inšpirujúce bolo spoznať zahraničných
profesorov ako William Gilles (Francúzsko), Arto Haveri
(Fínsko), Ulrik Kjær (Dánsko), Georg Sootla (Estónsko),
James H. Svara (USA), Inga Vilka (Lotyšsko), Ellen
Wayenberg (Belgicko) a Hellmut Wollmann (Nemecko).
Na svojich prednáškach predstavili nielen výsledky
svojich výskumov, ale taktiež odpovedali na naše otázky
a reagovali na naše pripomienky.
Niektorí profesori sa dokonca
rozhodli stráviť v Košiciach pár
dní spolu so študentmi a zúčastniť
sa na voľnočasových aktivitách
a spontánnych
neformálnych
diskusiách.
Medzi
jednoznačne
najzaujímavejšie
prednášky
zaraďujem prednášku Ulrika
Kjæra týkajúcu sa zlučovania
samospráv v Dánsku a takisto
Ellen
Wayenberg,
ktorá
s ohromnou ľahkosťou osvetlila pojem multilevel
governance, pričom nezabudla uviesť mnohé zaujímavé
príklady. Myslím, že mnohí si budú intenzívne pamätať aj
prednášku
o vzťahu
volených
predstaviteľov
a manažérov (administrátorov) profesora Jamesa H.
Svaru. Jeho modely neskôr na svojom seminári
dopodrobna rozobral Daniel Klimovský. Nedá mi
nespomenúť ani vášnivú prezentáciu Adriana Des
Champsa o vývoji v Latinskej Amerike, ktorá zaujala
nielen svojim obsahom, ale aj nefalšovaným
argentínskym prejavom. S veľkým ohlasom sa stretol
tiež seminár Tomáša
Jacka
rozoberajúci
otvorenosť
a transparentnosť
v rámci policy making
procesu.
Keď treba vypnúť
T. Jacko

Vzhľadom na to, že
škola mala prívlastok
letná, okrem kvalitných prednášok a seminárov sme
napríklad mohli navštíviť kaštieľ v Betliari, Spišský hrad,
Jasovskú a Dobšinskú ľadovú jaskyňu či Aquaparky
v Poprade a Prešove. Odvážlivci mali možnosť si
otestovať svoje sily na lanových prekážkach v Tarzánii či
rýchlosť na bobovej dráhe. My, ktorí preferujeme aktívny
ale bezpečný druh pohybu, sme si mohli vyskúšať
presnosť mušky na minigolfe, ako aj záverečnom
bowlingovom turnaji. Po oficiálnych aktivitách sme sa
stretávali pri dobrom pivku alebo vínku a do neskorého
večera diskutovali o témach verejnej i neverejnej
politiky.

Keď príde na skúšky
Takmer dva týždne prednášok, seminárov a výletov
utiekli ako voda a prišiel čas na tak málo obľúbené, no
nevyhnutné skúšky. Skúška pozostávala z vyhodnotenia
eseje na tému dôležitosti miestnej samosprávy,
písomného testu a ústnej prezentácie niektorej z
prednášaných tém. Hoci sme sa jej všetci obávali, každý
z nás nakoniec úspešne získal užitočné kredity aj
certifikát. Rovnako, ako vlani, ani teraz sme my, študenti
z ÚVPE FSEV UK, neboli iba do počtu. Celkovým víťazom
sa stala Ľudmila Staňová z ÚVPE FSEV UK, ktorá okrem
iných cien získala možnosť mesačnej stáže v Európskom
parlamente. Vzhľadom na vyrovnanosť dvoch najlepších
absolventov letnej školy, štipendium na účasť na letnej
škole EUROLOC určené primárne pre doktorandov
získala Oľga Sharapová z Descartovej univerzity v Paríži.

Raz zažiť je málo
A čo je na letnej škole najlepšie? Samozrejme vedomosti,
skúsenosti, ECTS kredity a taktiež zaujímavý riadok do
životopisu. Okrem nich sú to však kontakty a priateľstvá.
Veď kde inde sa môžete osobne zoznámiť s profesorom
Jamesom H. Svarom, viesť neformálny rozhovor
s Ulrikom Kjærom či dokonca si zahrať futbal a zaspievať
karaoke s Artom Haverim? Odpoveď asi tušíte: na letnej
škole v Košiciach. Možno sa na prvý pohľad môže zdať,
že zúčastniť sa na letnej škole počas letných prázdnin je
mierne masochistické. Som však presvedčený, že pre
každého účastníka bola účasť na 2nd POL-LOC Summer
School 2012 highlightom tohto leta a keby to bolo čo len
trochu možné, tak sa letná škola predĺži minimálne do
začiatku akademického roka.

Matúš Sloboda

Prečo v Dánsku nemajú korupciu
Jedným z najzvučnejších mien letnej školy POLLOC
Summer School bol nepochybne Ulrik Kjaer - profesor
dánskej Syddansk Univerzity a autor publikácie
Governance (2004), s ktorou sme sa stretli najmä na
prednáškach Viacúrovňovej tvorby verejnej politiky1.
Vzhľadom na jeho prínos v oblasti výskumu som
očakávala postaršiu osobu, ktorá si zrejme bude
vedomá svojej dôležitosti. Na moje počudovanie bol
však Ulrik, ako sme ho na jeho vlastné želanie
familiárne volali, prívetivý muž v stredných rokoch,
ktorý s nami strávil hneď niekoľko dní a dal nám tak
príležitosť sa s ním bližšie zoznámiť.
Ulrikova prednáška sa
týkala tzv. amalgamácie2
municipalít,
teda
zlučovania obcí, ktoré
bolo súčasťou rozsiahlej
administratívnej
reformy v Dánsku v roku
2004. Išlo o snahu znížiť
počet
samospráv
a vďaka úsporám z rozsahu (economies of scale) prispieť
k väčšej efektivite a profesionalizácii volených politikov
a kariérnych úradníkov.3 Zlučovať sa mali všetky obce, v
ktorých žilo menej ako 20 000 obyvateľov, pričom
rozhodnutie, s kým sa zlúčia, bolo ponechané na ich
vzájomnú dohodu. Pôvodných 271 obcí sa zredukovalo
Napr. v súvislosti s témou o globalizácii, kde sme si priblížili
jeho model kozmopolitnej demokracie alebo v rámci
prednášky o postavení záujmových skupín vo verejnej politike,
kde sme spomenuli jeho typológiu politického prostredia, na
základe čoho vzniká buď klientská, podnikavá, majoritná alebo
tripartitná politika.
2 Ďalší termín, ktorý sa vo verejnej politike na vyjadrenie tohto
fenoménu používa je konsolidácia samospráv.
3 Logika za väčšou profesionalizáciou je taká, že čím väčší je
samosprávny obvod, tým rastie konkurencia na post voleného
1

zástupcu či kariérneho úradníka. Tiež platí, že čím väčší
úrad, tým väčšia šanca pre kariérny i politický rast
jednotlivca vďaka špecializácii úradu zástupcu či kariérneho
úradníka. Tiež platí, že čím väčší úrad, tým väčšia šanca pre
kariérny i politický rast jednotlivca vďaka špecializácii úradu.

na 98, väčšinou na základe geografickej blízkosti.
Niekoľko obcí nenašlo vhodného „sparing partnera“, a
napriek nižšiemu počtu obyvateľov tak zostali
samostatné.
Ulrik vo svojom výskume
analyzoval
neočakávané
dopady týchto krokov na
politiku
(politics)
v
samosprávach4, čím sa snažil
obohatiť teoretickú diskusiu
o korelácii medzi veľkosťou
samospráv
a fungovaním
demokracie. Zlučovanie obcí
malo podľa neho niekoľko
nezamýšľaných dôsledkov:
1.Priblíženie
straníckeho
zloženia miestnych zastupiteľstiev národnému parlamentu,
tzv. „nacionalizácia regionálnej politiky“, 2.Vplyv na
reprezentatívnosť
(napr.
zvýšenie
počtu
žien
v zastupiteľstvách zlúčených obcí), 3.Zmeny v mocenskom
vplyve politikov a úradníkov, 4. „Trestanie“ nových
starostov v úrade po amalgamácii voličmi menším počtom
hlasov v nasledujúcich voľbách.
Ulrika som si večer po tejto prednáške doslova „uchmatla“,
pretože vďaka jeho schopnosti počúvať ich názory sa
s ním chceli rozprávať viacerí študenti. Začala som viacmenej očakávanou otázkou. „Ako sa vám páči na
Slovensku?“ „Veľmi. Je tu niečo, čo nenájdete nikde inde.
Taká zmes... všeličoho. Asi to neviem dobre vyjadriť...“.
„Máte na mysli to prelínanie kultúr? Máme tu niečo
z Rakúsko-Uhorska, čosi zo socializmu, a na to všetko tie
moderné sklenené budovy typu
Aupark..“ „Áno, áno, presne to!“ potešil
sa a rozprával ďalej. Krajina je podľa
neho krásna, plná zelene. Košice
dýchajú históriou zo všakovakých
období a je zaujímavé sledovať, ako sa
pasujú
s modernou
architektúrou.
S modernosťou však zápasia aj ľudia.
Vidno to napr. na ich oblečení – akoby
sa snažili napodobniť niekoho slávneho
a výsledok býva často až komický. Naraz
sa obzrieme za slečnou, ktorá si
vykračuje po námestí v cyklámenových
šatách v tvare balóna stiahnutého
obrovskou čiernou mašľou a obaja sa na
seba usmejeme.
Čomu sa Ulrik vo svojom výskume priamo nevenoval, ale vo
svojej prednáške okrajovo spomenul, bola súvislosť medzi
veľkosťou samosprávy a korupciou. Chcel vedieť, či podľa
nás platí tvrdenie „čím väčšia samospráva, tým väčšia
korupcia.“ Z publika sa ozývali rôzne názory, no z diskusie
vyplynulo, že miera korupcie bude väčšmi závisieť od
neformálnych pravidiel, ktoré v danej krajine fungujú, než
od veľkosti samosprávy. Ako príklad Ulrik spomenul
Dánsko. Tento štát pred ani po zlúčení obcí korupciu
Konkrétne si všímal zmeny vo voličskom správaní,
v straníckych systémoch na miestnej úrovni, v postavení
úradníkov voči politikom a zmeny v reprezentatívnosti
v miestnych zastupiteľstvách.
4

jednoducho nepozná, bez ohľadu na veľkosť samosprávy.
Publikum sa neveriacky zasmialo, a tak som považovala za
zaujímavé vrátiť sa k tomuto tvrdeniu počas nášho
rozhovoru. „Také niečo predsa neexistuje“, presviedčala
som ho. „Všade, kde je moc, je predsa aj korupcia. Možno
o nej len neviete“, provokovala som ďalej. Ulrik ma však
okamžite uzemnil dvoma príkladmi. Začal známym
hudobným festivalom Roskilde, ktorý sa v Dánsku koná
každoročne a pritiahne tisíce návštevníkov. Jeho
organizátori chceli po niekoľkých ročníkoch odkúpiť od
mesta pôdu. Mesto vraj súhlasilo s odpredajom za trhovú
cenu bez toho, aby urobilo
verejné obstarávanie a vybralo
uchádzača
na
základe
najvýhodnejšej
ponuky.
„Možno si mysleli, že si to
festival viac zaslúži, keďže sa
organizuje už x-tý rok alebo sa
im zdalo zbytočné robiť súťaž,
keďže o toto konkrétne územie
by pravdepodobne nikto iný
nemal záujem. Bol však z toho
škandál,
pretože
mesto
porušilo
pravidlá.“
Ďalší
príklad vnímania korupcie
v Dánsku mi ale doslova vyrazil
dych. „ Pred pár rokmi sme
mali v Dánsku jeden zaujímavý
prípad; som zvedavý, čo naň
poviete.
Predseda
konzervatívnej strany, ktorej predpovedali víťazstvo vo
voľbách a jej lídrovi premiérske kreslo, sa v jeden večer po
rokovaní zastavil na pohárik. Keď ho dopil,
nasadol do auta, aby sa odviezol domov.
Cestou však narazil do zvodidiel. Nikomu sa
síce nič nestalo, no na miesto prišli policajti,
ktorí ho okamžite spoznali – bol totiž
bývalým ministrom spravodlivosti, pod
ktorého v Dánsku spadá aj polícia. Opýtali sa
ho, či pil a on sa priznal. Nepil veľa, ale dosť
na to, aby nebolo vhodné sadať si za volant.
Policajti si vymenili pohľady, potom sa
obrátili k nemu a povedali niečo v zmysle, že
z toho nebudú robiť záznam, nech ide
domov. A viete, ako ten politik reagoval?“
Ulrik sa na chvíľu odmlčal a potom s akousi
hrdosťou v hlase pokračoval: „Povedal, že
nie. Vezmite ma a nasaďte mi putá, lebo
o tomto by sa určite niekto dozvedel. A aj ho zobrali. Na
druhý deň to bolo vo všetkých médiách. Skončil ako
predseda strany, dokonca v politike ako takej a dnes šéfuje
akémusi menšiemu denníku. Ale stálo mu to za to, pretože
inak by ho spoločnosť odsúdila.“ Pozerala som naňho
s otvorenými ústami, čo okamžite využil. „Ako by to dopadlo
u vás?“, opýtal sa ma. „Podľa mňa by žiaden politik
nepovedal nie. A ak by náhodou odmietol a dal sa odviesť
políciou, na druhý deň by bola jeho čestnosť odmenená tým,
že by mu spoločnosť dovolila ostať v politike, možno aj na
poste predsedu strany,“ odpovedala som. „No vidíte. U nás
nikto ani na chvíľu nezapochyboval o tom, že má, čo mu
patrí.“ Asi preto v Dánsku nemajú korupciu...
Ľudmila Staňová

O PPP projektoch na letnej škole
v Slovinsku
Po
ťažkých
chvíľach
strávených
v školských
laviciach som na konci
školského roka nemal veľkú
chuť vzdelávať sa ešte aj počas leta. Aj preto som ponuke
Letnej školy v Maribore v Slovinsku najskôr nevenoval
veľkú pozornosť. Neskôr som si však uvedomil, že
ponúkaná
Študenti ÚVPE: Mária Karlíková,
letná škola je
výborná
Janka Kubíková a Martin Janota
príležitosť,
ako
rozvíjať
moje
záujmy.
Témou boli PPP
projekty - skvelá
kombinácia
ekonomických
aspektov
a verejnej
politiky. Podobne
uvažovali aj moji spolužiaci, a tak sme sa spoločne ocitli na
dva týždne v Maribore.
Organizácia školy na jednotku
Po príchode do Slovinska náš optimizmus mierne poklesol.
Na internát sme totiž prišli prví, pršalo a navyše sme boli
hladní. Nakoniec to však bol jediný zlý moment, ktorý sme
počas tých dvoch týždňov zažili. Všetko ostatné bolo
dokonale pripravené. Hneď na začiatku školy dostal každý
z nás prehľadné materiály so všetkými dôležitými
informáciami.
Všetky prednášky boli k dispozícii aj
v tlačenej podobe a okrem toho sa tiež dali nájsť na
webstránke školy. Všetku svoju pozornosť sme tak mohli
upriamiť na prednášajúceho a dopísať si iba pár poznámok.
Priebeh vyučovania

Pestrý program aj mimo vyučovania
Organizátori letnej školy
pripravili
popri
vyučovaní
pestrý
program. Za zmienku
stojí celodenný výlet
spojený s pobytom pri
mori a návštevami PPP
projektov. V hlavnom
meste Ľubľane sme absolvovali prehliadku výstavby
štadióna a športovísk, ktoré vznikli ako PPP projekty.
Navštívili sme aj ministerstvo financií a vychutnali si krátku
prechádzku centrom mesta. Po tom všetkom prišlo
vytúžené kúpanie v mori. V Maribore sme si so sprievodcom
prezreli miestne vinárne a spoznávali históriu a tradície.
Vyvrcholením pripraveného programu bol Medzinárodný
večer, na ktorom študenti prezentovali krajiny, z ktorých
pochádzali.
Skvelá partia mladých ľudí
Letná škola má
okrem
dynamického
programu
a vyučovania ešte
jednu
veľkú
výhodu. Sú ňou
ľudia. V Maribore
sme si vytvorili
výbornú partiu a
získali
cenné
kontakty z rôznych krajín.
Príprava na skúšky

Na záver nášho dvojtýždňového pobytu nás čakali skúšky.
Čas vyhradený na prípravu na ne sme však takmer všetci
strávili nakupovaním suvenírov a posledným posedením
v meste. Plánované večerné štúdium nakoniec
skončilo v internátnej kuchyni pri ochutnávaní
tradičného španielskeho koláča a slovinských vín.
Predskúšková príprava sa tak napokon konala, už
tradične, v noci. Samotná skúška pozostávala
z multiple choice písomného testu. Otázky boli
napriek menším obavám naformulované jasne, a
tak takmer
nikto
nemal
problém
s ich
Festival Lent počas letnej školy
vypracovaním.

Prednášky boli rozdelené do
troch tém týkajúcich sa PPP
projektov.
Tri
hodiny
vyučovania prebiehali doobeda
a ďalšie 3 hodiny poobede.
Prednášať prišli profesori zo
Slovenska,
Rumunska,
Španielska a samozrejme aj zo Slovinska. K najlepším
patrila prednáška pána profesora Bruquea zo Španielska,
ktorý si pripravil veľmi interaktívnu hodinu a do
vyučovania zapájal aktívne aj nás, študentov. Príjemným
prekvapením bol záujem vyučujúcich tráviť svoj voľný čas
so študentmi. Pri šálke kávy sme tak mali možnosť spoločne
neformálne diskutovať, čo bolo veľmi obohacujúce. Z našej
fakulty mala počas letnej školy pripravenú prednášku aj Ing.
Miťková z ÚVPE, ktorá v porovnaní s ostatnými určite
nezaostala.

Letná škola pre každého
Všetci sme sa zhodli, že dva týždne letnej školy sú príliš
málo. Vraciam na začiatok svojho opisu - škola počas
semestra nestačí. Letná škola je vynikajúcim spestrením,
plným výborných príležitostí naučiť sa niečo nové, prežiť
výnimočné zážitky, nájsť nových priateľov a získať
kontakty. Prihlásenie sa na letnú školu bol výborný nápad,
ktorý odporúčam každému.
Martin Janota

Som študentom ÚVPE
a venujem sa...

cestovné súvisiace s vystúpeniami.
Odmeny za
vystúpenia nepokrývajú všetky náklady. Podpora zo
strany štátu je teda priam nevyhnutnosť. Folkloristi však
určite netancujú pre peniaze, je to pre nich životný štýl.

Rozhovor
s Dominikom
Mičevom,
študentom
druhého ročníka verejnej politiky, ktorý tancuje
v celosvetovo známom tanečnom klube Lúčnica.

Majú ľudové tance úspech aj u domáceho
publika alebo skôr zaujmú zahraničných
divákov?
Folklór má na Slovensku svoju tradíciu a širokú podporu
verejnosti. Vidím to na letných festivaloch vo Východnej
alebo v Detve. Nedávno sme sa vrátili z Terchovej, kam sa
na tanečníkov bežne chodí pozerať neuveriteľných
sedemtisíc ľudí.

Prečo si sa rozhodol práve pre štúdium verejnej
politiky na FSEV?
V prvom rade ma zaujali predmety, ale z veľkej časti ma
prilákali pedagógovia. S niektorými som sa stretol už
počas štúdia aplikovanej ekonómie, iných som poznal
z médií. Povedal som si, že títo
ľudia mi môžu niečo dať, takže
štúdium verejnej politiky na
FSEV bude určite zaujímavé.
Ako
spätne
vnímaš
rozhodnutie
študovať
práve tento odbor?
Zatiaľ mám za sebou len prvú
polovicu štúdia, no svoje
rozhodnutie vnímam pozitívne.
Myslím, že ten jeden rok mi dal
veľa. Ak by bola možnosť
pokračovať v štúdiu aplikovanej
ekonómie aj na magisterskom
stupni, asi by som o nej
uvažoval. Verejná politika ako
študijný odbor mi ale ponúkla
vhodnú alternatívu. So štúdiom
som spokojný a nechám sa
prekvapiť, čo prinesie jeho
druhá polovica.
Vo svojom voľnom čase sa venuješ ľudovým
tancom. Čo ti to prináša a čo naopak berie?
Jednou z nesporných výhod je, že som precestoval
takmer celý svet. Mám aktívny pohyb a sme skvelá partia
ľudí. Neustále spoznávame nové veci. Pre niekoho by
mohli byť nevýhodou tréningy, predstavenia či zájazdy,
ktoré zaberajú veľmi veľa času, no ja vnímam len tie
pozitíva.
Ktorá z krajín, ktoré si navštívil, ťa najviac
zaujala?
S Lúčnicou som bol napríklad v Japonsku, kde sme
strávili 40 dní. Najviac ma však zaujali Filipíny a Nepál.
Je to úplne iný svet, mnohí ľudia tam ani nevedia, že
existujeme.
Ľudové tance sú významnou súčasťou našej
kultúry a Slovensko reprezentujú doma aj
v zahraničí. Existuje nejaká podpora ľudových
tancov zo strany štátu?
Ak by neexistovala, tak by to asi nefungovalo. Nielen
Lúčnica ale aj všetky ostatné súbory musia platiť veľa
výdavkov. Kroje sú napríklad veľmi drahé, rovnako aj

Vzhľadom
na
tvoje
skúsenosti zo zahraničia,
ako
vnímaš život a dianie na Slovensku
v porovnaní so životom „tam
vonku“?
Exotickejšie krajiny sú v porovnaní
so
Slovenskom
obrovským
kontrastom. Po návrate z cudziny
často premýšľam, ktoré veci by tam
nikdy nefungovali, a ktoré by sa tam
naopak mohli zaviesť. O rozvojových
krajinách si toho prečítate veľa, ale
keď ste priamo tam a vidíte, ako pri
Vás
stojí
vojak
s nabitým
samopalom, uvedomíte si, že ak sa
niečo zomelie, bez váhania na vás
vystrelí. Celú situáciu tým pádom
vnímate úplne inak. So súborom
necestujem ako typický turista.
Máme kontakt s domácimi ľuďmi,
ktorí sú často našimi sprievodcami.
Vďaka tomu môžem lepšie spoznať
ich kultúru, zvyky či dokonca myslenie a pohľad na svet.
Keď pozorujete, ako ľudia v Nepále alebo Filipínach
dokážu prežiť z desiatich dolárov na mesiac, núti vás to
zamyslieť sa nad vlastným spôsobom života. Aj napriek
chudobe sú tam ľudia šťastní a otvorení cudzincom.
Spoznávanie nových kultúr a krajín mi dáva väčší
rozhľad o dianí vo svete a taktiež mi umožňuje získať
úplne nový pohľad na svet.
Plánuješ sa venovať tancu profesionálne?
Nie. V súbore sú väčšinou študenti, pre ktorých sú ľudové
tance niečo ako hobby. Profesionálnym súborom je SĽUK,
kde tanečníci zarábajú veľmi málo a tí lepší ukončia
kariéru ako 40-45 roční. Chcel by som však tancovať čo
najdlhšie, popri štúdiu a prípadne aj popri práci. To by
som však musel mať veľmi tolerantného šéfa.
Dominik, ďakujeme ti za rozhovor, želáme veľa
študijných i tanečných úspechov a v neposlednom
rade - aj tolerantného šéfa 
Matúš Sloboda

Bol som študentom ÚVPE
a venujem sa...
Rozhovor
s
Mariánom
Kišďurkom,
absolventom magisterského štúdia na Ústave
verejnej politiky a ekonómie (2010), ktorý má za
sebou úspešné mimovládne projekty
Odkazprestarostu.sk, Demagog.sk a momentálne
pracuje pre spoločnosť IBM.
Na úvod skús trochu zaloviť v pamäti a ozrejmi
nám, prečo si sa rozhodol pre štúdium verejnej
politiky a prečo práve na ÚVPE FSEV UK?
Bakalárske štúdium som absolvoval na Filozofickej fakulte
UK v odbore politológia. Z histórie vzniku ÚVPE asi viete, že
viacerí zakladajúci členovia pôsobili v minulosti práve na
Katedre politológie UK. Osobne mi
štúdium verejnej politiky po troch
rokoch politológie pripadalo ako
praktickejšia
alternatíva
pre
budúce profesionálne uplatnenie
a navyše som mal tú česť predtým
poznať
Miroslava
Beblavého
a Katarínu
Staroňovú
ako
analytikov inštitútu SGI (Slovak
Governance Institute - Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť).,
v ktorom som stážoval od roku
2006. Títo ľudia dokážu veľmi
efektívne prepájať teóriu s praxou,
čo musí zapôsobiť na každého.
Aké máš spomienky na svoje
magisterské štúdium? Máš nejaké silné pocity
alebo dojmy zo štúdia? Aké boli tvoje obľúbené
predmety, najobľúbenejší učitelia, či spolužiaci?
Spomínam si, že som bol milo prekvapený z tvrdého postoja
vyučujúcich voči plagiátorom. Nechcem to rozvádzať, ale
plagiátori naozaj nemajú na „výške“ čo hľadať. Mojim
obľubeným predmetom boli Ekonomické aspekty verejnej
politiky kvôli zaujímavému výkladu Mira Beblavého. Páčili
sa mi prednášky Ľuda Ódora, Martina Filka, samotná
možnosť diskutovať s ľuďmi ako Ema Beblavá, oživenie
vyučovania návštevou Zuzany Čaputovej (právnička
spolupracujúca s neziskovým sektorom a aktívna aj v kauze
pezinská skládka, pozn. red.) alebo prednáška profesora
Dunna z Pitsburskej univerzity v rámci programu
Excelentná univerzita. Silné momenty mám paradoxne
spojené s vyučovaním, so spolužiakmi toho bolo akosi
pomenej.
Čomu si sa venoval vo svojej diplomovej práci?
V diplomovej práci som pomocou kvantitatívnej analýzy dát
obsiahnutých v databáze komunitárneho práva Eurlex
vyhodnocoval transpozíciu smerníc v šiestich krajinách
strednej a východnej Európy v časovom rozmedzí šiestich
rokov. Na vysvetlenie procesu transpozície smerníc existuje
niekoľko teórií – ja som sa tieto teórie snažil konfrontovať
s tvrdými dátami, ktoré som svedomito zhromaždil v rámci
výskumu pod vedením docentky Staroňovej.

Už počas štúdia si stážoval v SGI Čo ti táto skúsenosť
dala? Odporučil by si aj súčasným študentom stáže –
hoci aj zadarmo?
Ako som už spomenul, spoznal som výnimočných ľudí a to
nielen tých, ktorí pôsobili v Inštitúte SGI. Mimovládne
organizácie sú na Slovensku dobre prepojené a ich kľúčoví
ľudia sa navzájom poznajú, stretávajú a komunikujú.
Poznať ľudí z mimovládneho prostredia znamená poznať
slovenskú elitu, ktorá formuje množstvo dobrých
rozhodnutí v rámci verejnej politiky na Slovensku. Možnosť
pôsobiť v SGI znamenala pre mňa neopakovateľnú
skúsenosť. Je to tvorivý svet, ktorý žiaľ neustále zápasí
s finančnými problémami a s dilemami okolo zotrvačnosti
dobrých projektov. Študenti majú v „mimovládkach“
nezastupiteľné miesto, takže im túto skúsenosť vrelo
odporúčam. Triezve zhodnotenie kvality výstupov vlastnej
práce a primeranej odmeny je vždy namieste, ale každý
študent by si mal príležitosť pracovať pre mimovládny
sektor naozaj vážiť.
V mimovládnom sektore si sa
po skončení štúdia aj naplno
zamestnal. Pracoval si okrem iného
na úspešných a známych projektoch
Odkazprestarostu.sk a Demagog.sk.
Aká bola tvoja úloha? Napĺňala ťa
táto práca?
Odkazprestarostu.sk
je
projekt
inšpirovaný obdobným projektom z
Veľkej
Británie.
Projekt
je
prispôsobený slovenským pomerom,
čo napríklad znamená, že podnety
podané užívateľmi cez webovú stránku
musia byť pred odoslaním samospráve
preverené
administrátorom
kvôli
vhodnosti obsahu, formulácii sťažností užívateľmi, a
podobne. V opačnom prípade by slovenské samosprávy
sotva spolupracovali. Mojou primárnou úlohou bolo
nastaviť redakčný systém portálu tak, aby projekt mohol
v praxi fungovať. Potom prišli ďalšie úlohy, ako napr.
administrácia,
zaškolenie
ďalších
administrátorov,
zlepšovanie funkcií portálu, prezentácie na rôznych
podujatiach, mediálne výstupy a fundraising. Na jedného
človeka to bolo veľa práce, ktorú by lepšie zvládal

projektový tím, medzi ktorý by sa mohla efektívne rozdeliť.
V projekte Demagog.sk som robil podobnú prácu na novom
redakčnom systéme, k čomu pribudli aj ďalšie úlohy, ako
napr. vybavenie mediálnej spolupráce s Hospodárskymi
novinami, či získanie jedinečného softwaru od SAV. Opäť
množstvo práce pre väčší projektový tím a mnoho limitov,
ktoré mi moje predstavy neumožňovali naplniť do tej
miery, aby som mohol povedať, že som úplne spokojný.
Pohár som vždy skôr videl poloprázdny ako poloplný, a hoci
ma práca napĺňala, pochopenie, prostriedky a priestor na
realizáciu nápadov som v SGI hľadal veľmi ťažko. Musím
priznať, že moja motivácia ku koncu pôsobenia v SGI
upadla.
To bolo zrejme aj dôvodom tvojho náhleho „u-turnu”, keď si sa rozhodol odísť z tretieho sektora do
IBM. Môžeš porovnať prácu v týchto dvoch
sektoroch?
V mimovládnom sektore som sa ako projektový manažér
musel sústrediť na množstvo vecí od fundraisingu po
mediálne výstupy. Zvládnuť menší projektový tím,
administráciu webu, podávanie projektových zámerov do
grantových výziev, a to všetko násobené dvoma pri dvoch
projektoch
je
celkom
vyčerpávajúce. Navyše väčšina
ľudí
pracujúcich
v mimovládnom sektore nemá
klasický
zamestnanecký
pomer, čo počas náročných období bez dostatku financií
v organizácii zamestnanci pocítia nepomerne viac ako
v stabilnej firme. Robil som na internetových projektoch,
ktoré boli zamerané na verejnosť a tieto projekty naďalej
fungujú, čo hodnotím veľmi pozitívne. V IBM robím na
pozícii Web Production Leader na internetovom projekte
zameranom na biznis. Ja verím, že aj biznis sa dá robiť
poctivo a veľakrát dokonca tak, aby z neho mala prospech
verejnosť. Napokon IBM je firma, ktorá svoj imidž
v posledných rokoch odvíja od programov ako Smarter
Government alebo Smarter Cities, v rámci ktorých sa snaží
demonštrovať výhody prepojenia informačných technológii
pri spravovaní spoločnosti alebo v medicíne. Takéto
prepojenie mi je naozaj blízke a dokonca v ňom vidím
kontinuitu toho, čo som robil v „mimovládkach“ a v čom sa
chcem profesionálne uplatniť v rámci IBM.
Možno „odveci“ otázka, ale predsa – baví ťa
pracovať pre IBM?
Práca v IBM ma baví. Ja som si tú firmu dokonca obľúbil.
Vlastne ani neviem, či je to efekt mechanizmov pozitívnej
internej prezentácie firmy vlastným zamestnancom,
americkou firemnou kultúrou alebo dobrou atmosférou
v rámci projektového tímu. Na práci v IBM ma baví už len
skutočnosť, že som súčasťou sveta, kde svetoznáma
americká firma poskytuje služby iným korporáciám, ktoré
ovládajú svetové trhy. Pochopenie spletí vzťahov firiem,
motivácií ľudí a snahy o profesionalitu na každom kroku mi
za rok pôsobenia v tejto firme pripadajú ako veľké výzvy
v zmysle štúdia a sebazdokonaľovania. Bez firiem ako IBM
by neexistoval pokrok tak, ako ho dnes môžeme definovať.
Nechcem byť patetický, ale som rád, že som tam.
Mnohí o tebe asi nevedia, že si v roku 2010
kandidoval za primátora tvojho rodného mesta

Želiezovce. Povedz nám prosím niečo o tom, čo ťa
k tomu viedlo.
Želiezovce sú malé mesto. Keď som zhodnotil verejnú
diskusiu pred komunálnymi voľbami, povedal som si, že si
občania mesta zaslúžia aspoň jeden reálny predvolebný
program. Rozumejte tomu tak, že ostatní kandidáti
občanom žiadny systematicky napísaný program
neponúkali. Uplatnil som teda svoje vtedajšie vedomosti,
zostavil som program, spravil som nízkorozpočtovú
kampaň a uchádzal sa o hlasy voličov ako nezávislý
kandidát. Nízky vek bol pri mojej kandidatúre zjavnou
prekážkou, ale možno som sa mal len viac snažiť, aby som
oslovil aj starších občanov. V malom meste, v ktorom žije
viac ako 4 tisíc oprávnených voličov som napokon získal
120 hlasov. Víťaz získal vyše 900 hlasov. Na dobrom pocite
mi to neubralo – ľudia si mohli prečítať môj program
a videli, že budúcnosť mesta nie je ľahostajná ani mladému
Kišďurkovi. Okrem nepríjemných malomestských rečí som
si počas kampane vypočul aj zopár povzbudivých slov od
ľudí, ktorí si želali, aby som sa o komunálnu politiku
zaujímal aj naďalej v zmysle: “Snaž sa, raz sa to
podarí!”
Odporúčal by si aj študentom ÚVPE, resp.
našim absolventom, aby sa politicky angažovali,
a to aj napriek relatívne nízkemu veku a možno
nedostatku skúseností?
Myslím si, že politické angažovanie začína aktívnym
vyslovovaním
vlastného
názoru,
a tiež
dobrou
argumentáciou tak, aby ste získali súhlas ostatných ľudí v
komunite. Ak má niekto dar viesť ľudí alebo prichádzať
s inovatívnymi nápadmi na riešenie konkrétnych
problémov v prospech svojich spoluobčanov, taký človek by
sa bezpochyby mal politicky angažovať bez ohľadu na jeho
vek. Netrúfnem si odhadnúť koľko takých osobností sa
nájde medzi súčasnými študentmi verejnej politiky.
V našom ročníku ich veľa nebolo. Myslím si, že dôležité sú
nápady a premyslenie postupov na ich realizáciu. Politické
angažovanie by malo prichádzať až za tým.
Plánuješ sa aj v budúcnosti angažovať vo verejnom
živote alebo jedna skúsenosť stačila?
Na toto v súčasnosti neviem odpovedať. Momentálne sa
snažím naplno venovať svojej práci a kariére. Určite by som
svoju kariéru rád nasmeroval na zameranie môjho štúdia,
čo je myslím paradoxne možné aj v takej firme akou je IBM,
aj keď to má ďaleko od angažovania sa vo verejnom živote.
Chcel by si niečo odkázať našim čitateľom, hlavne
dnešným študentom ÚVPE, prípadne pedagógom?
Študentom chcem odkázať, že v tých naskenovaných
knihách k rôznym predmetom je nespočetné množstvo
veľkých myšlienok, ktoré už dlho čakajú na realizáciu
v tomto štáte. Stačí, aby ste si osvojili len jednu takú
myšlienku a pri dôslednej snahe o jej realizáciu pomôžete
sebe aj iným. Pedagógom prajem veľa trpezlivosti.
Tomáš Jacko

INTERVIEW

Professor James H. Svara:
Preventing Bad Behaviour Does
Not Support Good Behaviour
Profesor James H. Svara je jedným z najcitovanejších
a najuznávanejších akamedikov na svete v oblasti
verejnej správy a verejnej politiky. Medzi jeho
špecializácie okrem iných tém patria predovšetkým
local governance, urban innovation, administrative
ethics a leadership. Vyštudoval University of Kentucky
a Yale University a pôsobil na North Carolina State
University a Arizona State University (ASU). V júli bol
jedným z „veľkých mien” 2. ročníka letnej školy POLLOC Summer School v Košiciach, kde nám poskytol
rozhovor. Prinášame vám ho v pôvodnom znení - v
anglickom jazyku.

First Time in Košice
How did Daniel Klimovsky manage to ship
someone like you to his summer school from the
other end of the world? Did he offer you
a lucrative visiting professorship or an honorary
doctorate from the Technical University of Kosice?
I’m waiting for all those things to become [laughing]. I
thought it was an interesting opportunity. Frankly I was
interested in visiting Slovakia for the first time as well as
in the connections with this part of the world. I was
familiar with the idea of summer schools for graduate
students from the time I have spent in Denmark. I have
always thought it was a good practice, one that is not
found in the United States. So the idea was one I was
happy to support.
What’s the story behind your Eastern-European
sounding surname and family origins?
My great-great-grandfather in 1881 as a young man
moved from the area around Klatovy, close to Pilsen
(Plzeň, pozn. red.), to the United States, originally to iron
outer mines in Minnesota. Then he moved to Nebraska to
a small Czech community that was already established
there, became a farmer and that’s how we became
established in the middle of the United States.

From International Relations to Local Governance
Tell us please briefly something about your
studies at the Yale University, early academic
career at the North Carolina State University, and
how you ended up at the Arizona State University
(ASU)?
One thing that is important initially is that I studied
political science and really had a much stronger focus on
politics at the local level than on administration. In my
first faculty position at the University of North Carolina

at Greensboro I was teaching courses in local
government and politics. We developed a masters degree
in public administration and so I began to give more
emphasis to administrative elements of local
government. A core interest all along has been the
relationship between the political sphere and the
administrative sphere, between political leaders and
administrative leaders. So that really builds on political
science study I did originally with more self-study and
research in the area of public administration.
What was your motivation to first study
international relations, then political science and
later to specialise in public policy and public
administration?
I did start with a very strong interest in global issues,
international relations. I knew that I was going to move
into political science but I assumed it would be
comparative government or international relations. In
some ways it was the very exciting and important
presidential election of 1968 when I was in a graduate
school at Yale. Nixon was the winner in that election. This
was during the Vietnam War and as part of the protest
against the Vietnam War, I did some volunteering for the
challenger to President Johnson who was associated with
the expansion of the Vietnam War. Because of that
experience I became more interested in American
domestic politics and then even more in local politics. I
became involved in a local political organisation, a
reform group in Connecticut where Yale is. And so that
was the shift to American domestic focus. I did my
dissertation on voting behaviour in national elections but
my intention was then to pursue voting changes and
political participation at the local level. As I have said, I
then became more interested in the administrative side,
moving from Connecticut, where there is a strong mayor
form and political parties are very powerful, to
Greensboro, North Carolina which was a council-

manager city and political parties were not important. I
needed to learn much more about this professional
dimension of local government and then when we
developed a masters public administration programme I
focused on it even more. And because of that strong
interest in local government and public administration
the move much later to the ASU was an exciting one. I
had used Phoenix as a place to do some of my earlier
research. The programme at the ASU had a strong urban
focus and was a very good one. It was also introducing a
new focus on migration. All those things were attractive
and caused us to move 3000 km across the country and
get established in a different place.
I bet you had to get used to the different weather
too.
It was a change [laughing].

Former and Current Research
You have conducted extensive research on local
governance, urban innovation, administrative
ethics, leadership and other public policy and
public administration topics. Which of these is the
topic that is closest to your heart and why?
I guess the core topic of interest is politicaladministrative relations and everything else sort of spins
of that. Certainly that was the foundation of my
exploration of ethics. Talking about what are the ethical
responsibilities of administrators and their dealings with
elected officials in public. When do administrators go too
far and when do they not go too far enough in terms of
leading their responsibility? Who is responsible for
change, how the balance devolves of each set of officials,
how they communicate with each other throughout the
change? That stresses the importance of managers as
innovators in the broader sense, as the source of
proposals for new ideas and approaches. But they can’t
do that on their own. They have to present that to elected
officials in order to find support and so the success
depends on that effective partnership in the
communication between the two sets of officials.

Both the ASU and the NCSU are state funded
universities and I am sure people in Slovakia
would like to know why someone widely
respected like you chose to teach and remained at
state universities instead of working for one of the
private universities which are perhaps by some
people seen as being more prestigious? Although
from what I have heard, the US state universities
What are the topics and issues that you are
might be as good or even perform better in some
working on at the moment?
fields.
Different things get emphasis at different times... I am
I think that is certainly
actually focusing on ethics at the present
the
case.
Location
time in part because I have to revise a
choices are affected by
textbook. And in part I am working with
family circumstances, as
“The quality of [US] state universities is
the American Society for Public
well
as
individual
Administration (ASPA) and co-chairing a
just as good or better than private
preferences. My wife
working group that is revising a code of
schools.“
went to a medical school
ethics for the ASPA. The code has not
after I had taught for a
been revised since 1971 and it needs to
number of years. She
be improved and updated. Certainly I am
became involved in medical practice, so we were sort of
focusing on innovation right now and we are thinking
committed to stay. But back to the basic point - the
quality of state universities is just as good or better than
private schools. It really depends on the field and
programme. The other things that state universities often
have in our field is a much stronger connection with the
issues of practice and applied research. I have always
been interested both in basic as well as applied research
and technical systems sold to officials. With very few
exceptions, private universities don’t have nearly that
strong connection with applied research, problems of
practice and particularly don’t work with local
government where they are located. There is a very
strong centre of public administration at Harvard, that is
interested in local governments everywhere but they
don’t necessarily work with their local government. At
North Carolina State University and Arizona State
University we have had strong partnerships with cities
where we were located and the cities in those states and
so it made for more intense relationships than were
found at most private universities.

about some new kinds of training programmes and
innovation academy that would be available to local
governments through the Alliance for Innovation but I
don’t think I will ever get too far away. But I am also
working for the International City and County
Management Association (ICMA) - effective council
manager questions.

communication, assumed storage of records and so on
because records were very important. With information
cost becoming lower and lower and a single
administrator sitting at his or her desk having access
actually to all records of city government, we can
organise completely different ways both for internal
communication, for external communication as well. The
hardest change will be how we formally change policy as
councils may be somewhat resistant to seeing their
world change substantially. But we will be developing
the organisation-free city government which will be
much more based on networking principles and direct
communication that is free of hierarchical structures
because we don’t need them any more in order to
achieve that coordination of specialised functions and
accumulation of knowledge that was once necessary.

Public policy and public administration or public
affairs in general still remain a kind of bottomless
pit for new ideas and approaches. Where do you
think the future of political science and public
administration science will take social scientists?
I think we always need to be learning new practices and
informing the teaching of students who are going to be
taking on these roles. So they need to be informed and
the teaching needs to be informed by current research. I
think we are also on the
Is that what the US will look like in 20-30 years
verge of really a
time?
fundamental change in
I think we all will look that way and whether it is
the way that we develop
government staff rooms, private sector or nonpublic
organisations,
governmental organisations – they will be changing too.
they way we relate to
the public and the way
If we go back to Eastern Europe or some of the
elected officials and
other world regions, countries often want to skip
administrators
relate
to
crucial development stages instead of going back
James H. Svara is a
each.
In
that
area
there
to basics and learn from Weber’s teaching for
professor of public affairs
is a strong
instance.
at Arizona State University
tendency to
Having
a
well
and the director of the
look at the
established
public
“ Having a well established public service
Center
for
Urban
varying
service committed to
committed to merit and committed to
Innovation. He studied at
bureaucrac
merit and committed
neutrality
and
committed
to
service
is
the
the University of Kentucky
y
as
a
to neutrality and
core...”
(BA History) and Yale
scheme that
committed to service
was
University
(MA
is the core on which
hatched
in
you make the other
International
Relations,
order
to
changes. But if you
PhD Political Science).
maintain
control
by
a
don’t
have
that
core
you
have
to
create
that first.
He specializes in local
group
of
select
people
government
leadership,
who could be put in
Many people in Slovakia believe that studying and
management, innovation,
positions they like. It
doing research in social sciences is somehow of
and ethics. He is a Fellow of
was a technological
less importance to say life sciences, medicine, or
the National Academy of
innovation in its time
engineering. What would be your message to
Public Administration, a
that made it possible for
people
who
say
that
studying
public
member of the board of the
organisations to take on
administration is for those who don’t know what
Alliance for Innovation, and
larger
tasks
and
else to study or just want to earn a degree the
coordinate those tasks
an honorary member of
easier way?
more effectively. But in
One thing is to master a specialised area in kinds of fields
ICMA. His most recent
an era of very high
you mentioned but it is another to know how you take on
book,
co-edited
with
information
cost
where
all those specialised tasks and put them in a coordinated
Douglas Watson, More
if you couldn’t take
organisation operating in a very uncertain and
Than Mayor or Manager:
report A and connect
unpredictable political environment and make that
Campaigns to Change Form
that to report B from
function well to advance the interests of the public. So in
of Government in America’s
another part of the
some ways it is the most challenging of fields and
Large Cities, was published
organisation to come up
requires even better students. It is completely worth to
in 2010 by Georgetown
with good implications,
study a topic that is going to improve society as a whole.
University Press.
it would not be able to
be
effective.
That
One of your research topics is also administrative
Zdroj:
assumed
certain
ethics. Isn’t it just a euphemism for administrative
http://www.businessofgovern
structured channels of
corruption in the US context?

Who is James
H. Svara?
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The field of ethics involves two dimensions. One is trying
administrative agencies to help to develop policy
to prevent abuse to prevent corruption and the other is
proposals. So for example a lot of work has been done in
trying to promote full exercise of one’s responsibility as a
the area of environmental protection. Administrators
public servant. One is negative in its orientation and one
developed policy proposals and regulations much more
is positive. So it is not just corruption control and in fact
actively than they did under the Bush administration
that is often a limitation of the ethics measures. They are
where they actually were told - don’t get more involved
simply designed to try to prevent corruption, conflicts of
and stay out of this area. Certainly in the healthcare area,
interest regulations, surveillance and monitoring, etc.
they were very active in developing procedures that
And these are important because
were used under the healthcare
if you ignore these areas then you
reform
act.
So
I
think
can create a climate in which
administrators
have
been
“ Preventing bad behaviour does not
corruption can in fact occur and
recognised
as
being
an
important
support good behaviour.”
not be attacked. If it is not
partner of developing these new
controlled then for some, this is
approaches. And, frankly, the
an exception rather than rule,
scope of governmental activity
some will exploit that lack of oversight. But preventing
expands under the Obama administration. The
bad behaviour does not support good behaviour. It does
administration is also encouraging the value of public
not support fully leading responsibilities. I think the
service and is trying to reform the civil service selection
biggest challenge that local administrators face is telling
process in order to recruit more people to communicate.
elected officials what they don’t want to hear: giving
Romney administration would put more emphasis on
them complete information, identifying all the options,
new public management themes, the return to the
providing reasons why their scheme may not work even
emphasis of the Bush administration on more
if they think it is going to. So that involves courage,
outsourcing, monitoring performance and stricter
openness, independence, and willingness to act even if
managerial controls.
there are some negative consequences. So that is just as
important to ethics as prevention of ethics.
We always ask at the end of our interviews about
hobbies. So please tell us what do you do in your
You do a lot of professional training for elected
free time?
and unelected officials. How do local officials in
I like to run, I have a bicycle so I like to get out and
the US approach your trainings? Are they willing
exercise. I have always been somewhat interested in
to learn?
gardening and we have just moved to a new house that
The biggest challenge is getting them to come. One
has an orchard and has a larger garden so I am going to
training programme we founded in North Carolina and
be spending a lot more time gardening than I did in the
had the best response was a training programme for new
past.
mayors. This was in cooperation with the League of
Cities in North Carolina and the University of North
Carolina. We had a programme for newly elected mayors
2 weeks after the election so at that point they didn’t
quite feel they knew everything and in fact they began to
think “What do I do know?”. And getting them at that
point was an opportunity time because they saw the
need and they were very receptive to the training. Very
soon, in part they begin to feel they know everything but
then it’s also a busy job and it takes time and sometimes
resources to get the training. You also get a self-selection
problem. Those who want the training and come are
receptive. Unfortunately many don’t have that
information so we try to combine it with conferences
that they attend anyway and if they show up then they
are interested.

November Presidential Election
Is there still room for any dramatic reform in the
system of US public administration today? Do you
envision any changes in the near future? Will they
depend on the results of the November election?
I think that under Obama there is not a distinctive
programme of administrative change. The focus has been
more on a foreign policy change and to make use of

Tomáš Jacko

Predstavujeme...
Center for Urban Innovation
Center
for
Urban
Innovation sa nachádza
na School of Public
Affairs at Arizona State
University
(Centrum
urbánnych
inovácií
Fakulty verejnej správy
Arizonskej štátnej univerzity v USA). Od roku 2006 tu
pôsobí Prof. James H. Svara, s ktorým Vám prinášame
rozhovor na predcházajúcich stranách.
Centrum urbánnych
inovácií
je
výskumným
akademickým
pracoviskom, ktoré
v univerzitnej
hierarchii, ale aj poslaní, možno prirovnať k ÚVPE
v rámci FSEV a UK. Prof. Svara je riaditeľom Centra od
roku jeho vzniku, t.j. od r.2006. Pracovníci centra sa
výskumne venujú najmä tvorbe politiky a inováciám
na lokálnej úrovni. Patrí medzi nich napr. Karen
Thoreson, prezidentka Aliancie pre inovácie v USA.
Centrum
takisto
zabezpečuje
vyučovanie v rámci
magisterského
programu Marvin
Andrew’s Program
in
Urban
Management, v spolupráci so združením miest
Arizony. Zaujímavosťou tohto študijného programu je
kombinácia študijných, ako aj praktických skúseností.

Študenti sú v prvom ročníku štúdia zároveň stážistami
centra, pričom sa venujú najmä monitorovaniu
inovácií v samosprávach v štáte Arizona. Poznatky zo
stáže využívajú následne v akademickom výskume.
V druhom ročníku sú pridelení na mestské úrady, kde
sa zapájajú do projektov zlepšujúcich tvorbu politiky
a manažment. Do tohto
programu sa však ročne
dostanú len štyria najlepší
uchádzači.
Samotná Fakulta verejnej
správy, ktorej súčasťou je
aj Centrum pre urbánne
inovácie, vznikla už v r. 1979 a tvorí ju spolu 12
výskumných
centier/ústavov,
z toho
niektoré
v partnerstve s inými inštitúciami. Medzi takmer 300
fakultami verejnej správy v USA bola v rebríčku
hodnotenia v r. 2012 na 16. mieste, teda medzi
najlepšími. Ak by ste mali záujem študovať v
magisterských programoch tejto fakulty, budete
potrebovať jeden z jazykových certifikátov (TOEFL
min. 80 iBT, YELTS, či Pearson Test of English), tri
odporúčania a popis akademických aj kariérnych
plánov uchádzača v rozsahu 1-2 strany.
Viac informácií o centre a fakulte nájdete na webových
stránkach:

urbaninnovation.asu.edu
spa.asu.edu

Darina Ondrušová
Foto: urbaninnovation.asu.edu, spa.asu.edu

Štúdia
I. Rončák: Optimálny model
polyarchie a realita politického
systému na úrovni miestnej
samosprávy na Slovensku
Táto štúdia nepriamo nadväzuje na rozhovor
s profesorom Jamesom H. Svarom, ktorý sa podobne
ako Mgr. Ivan Rončák venuje miestnej samospráve,
otázkam vládnutia a etiky. Článok vychádza
z výskumu pre účely dizertačnej práce, ktorá je
aktuálne pred obhájením (termín obhajoby
3.október 2012). Školiteľkou práce je prof. PhDr.
Ľudmila Malíková, PhD.
„Kto vládne?“, pýtal sa už pred takmer polstoročím
americký sociológ Robert A. Dahl. Opäť tak nastolil
základnú otázku politických a spoločenských vied.
Pred ním, ale aj po ňom sa na túto otázku pokúsilo
odpovedať množstvo vedcov, ktorí na základe svojich
odpovedí rozvinuli veľa teoretických konceptov
a modelov.
Územná samospráva na Slovensku sa riadi zákonnými
pravidlami. Podľa pravidiel konajú aj ostatní aktéri na
samosprávnej úrovni (ostatné orgány verejnej správy,
podnikateľský sektor, médiá, občianska verejnosť).
Formálne pravidlá vytvárajú aj systém mocenských
vzťahov, ako aj ťažisko moci. V skutočnosti však
nevieme, kto sú aktéri tvorby rozhodnutí a aktéri
vplyvu na rozhodnutia na úrovni miestnej samosprávy
v SR. Kto naozaj vládne v slovenských obciach
a mestách? Kto vládne v slovenskej územnej
samospráve? Kde sa nachádza ťažisko moci? Ako je
moc vo verejnej aréne usporiadaná? Kto naozaj
rozhoduje a prečo? V čí prospech sú vydávané
rozhodnutia? Tieto otázky a mnoho ďalších nás
sprevádzalo celým výskumom a stálo aj za jeho
voľbou. Na nasledujúcich stranách sa preto pokúsime
na ne zodpovedať.

a navrhnúť opatrenia, aby sa existujúce inštitucionálne
usporiadanie na úrovni územnej samosprávy v SR
tomuto modelu čo najviac priblížilo.
Použité metódy
Metódy sme zvolili s ohľadom na stanovené výskumné
otázky. Pomohli nám odpovedať na to, kto v slovenskej
samospráve vládne a ako je moc usporiadaná. Otázka,
kto vládne, má dve roviny: formálnu a inštitucionálnu.
Po formálnej stránke bola predmetom nášho záujmu
analýza volebných výsledkov v 10 mestách na
strednom Slovensku. Mestá sme vybrali z okresov na
hranici Banskobystrického a Žilinského kraja a
rozdelili ich podľa veľkosti do troch skupín:
- veľké mestá: Banská Bystrica (80 466 ob.), Martin
(58 794 ob.)
- stredne veľké mestá: Brezno (22 116 ob.),
Liptovský Mikuláš (32 748 ob.), Ružomberok (29
793 ob.), Zvolen (42 778 ob.) a Žiar nad Hronom
(19 782 ob.)
- malé mestá: Krupina (7 797 ob.), Sliač (4 845 ob.)
a Turčianske Teplice (6 991 ob.)5
Predmetom našej analýzy boli výsledky komunálnych
volieb v uvedených mestách v rokoch 1998, 2002
a 2006. Tieto tri roky mali poskytnúť dostatočne
presný obraz o tom, kto v slovenskej samospráve
vládne. Všímali sme si tieto vlastnosti zvolených
zástupcov: vek, rod, vzdelanie, profesia, politická
príslušnosť. Osobitne sme hodnotili poslancov
mestských zastupiteľstiev a primátorov miest.
Dôležitejšou rovinou našej otázky je však
inštitucionálna rovina, ktorej sme venovali väčšiu
pozornosť ako formálnej. Kto vládne, sme skúmali
detailne na malej vzorke miest - zvolenými mestami
boli Banská Bystrica a Ružomberok. Podrobnou
inštitucionálnou analýzou sme sa v týchto dvoch
mestách snažili identifikovať modely mocenského
usporiadania. Predmetom našej analýzy boli:
-

Cieľ
-

Cieľom výskumu bolo určiť model mocenského
usporiadania v rámci politického systému v územnej
samospráve na Slovensku. Sústredili sme sa pritom na
výstupy politického systému – konkrétne rozhodnutia
- pričom za optimálny politický systém sme považovali
polyarchiu ako teoretický koncept. Výskumná otázka
znela: „Je politický systém na úrovni miestnej
samosprávy na Slovensku polyarchiou?“
Analýza umožnila identifikovať deviácie od
optimálneho
teoretického
modelu
polyarchie

-

legislatívna aktivita – prijaté uznesenia MsZ
v rokoch 2007 a 2008 - v koho prospech boli
prijaté
pravidlá vzniku oficiálnych poradných
a konzultačných orgánov vlády v meste
a prístup verejnosti k ich rozhodnutiam
(výstupom aj procesu) – zamerali sme sa na
dva poradné orgány orgánov mesta – mestskú
radu a komisie pri mestskom zastupiteľstve
(aktuálny stav)
pravidlá participácie verejnosti (aktuálny stav)

Údaje o počte obyvateľov sú platné k 31.12.2007 tak, ako ich
uvádza Štatistický úrad SR.
5

Na mocenskú konfiguráciu v danom meste sme sa
pýtali aj jednotlivých pozorovateľov politiky
v mestách. Tento pohľad mal doplniť „suché“ čísla
a údaje - čiže dovtedy kvantitatívne spracovanie dát
sme doplnili kvalitatívnymi výskumnými postupmi.
Respondentmi boli priami pozorovatelia diania
v jednotlivých mestách, avšak nie priami aktéri, ktorí
by mohli mať záujem na skresľovaní výsledku.
Každého respondenta sme sa pýtali na silu
jednotlivých aktérov a na ich postavenie v mocenskej
aréne mesta.
Pre účely nášho výskumu sme za čistý typ pluralitnej
modernej demokracie považovali polyarchiu. Tento
termín zaviedol do politickej vedy Robert A. Dahl.
Považujeme ho za optimálny model usporiadania
mocenských vzťahov v spoločnosti. Polyarchia patrí do
rodiny pluralistických modelov, ktorým chcel Dahl
odlíšiť ideálnu demokraciu od aktuálne existujúcich
demokratických režimov. Ide teda o teoretický
koncept, preto ho možno považovať za optimálny
model usporiadania moci v rámci pluralistických
zastupiteľských demokracií.
Dahl stanovil 8 minimálnych podmienok na to, aby sa
daný politický systém mohol nazývať polyarchiou:
1.
2.
3.
4.
5.

sloboda zakladať a pripájať sa k organizáciám
sloboda prejavu
právo voliť
právo byť volený do verejnej funkcie
právo politických vodcov uchádzať sa
o podporu a hlasy voličov
6. alternatívne zdroje informácií
7. slobodné a čestné voľby
8. inštitúcie, ktoré zabezpečujú, aby vládna
politika reflektovala vôľu občanov
(Dahl, 1971)
Vzhľadom na cieľ výskumu a na to, že uvedené
predpoklady polyarchie sú zabezpečené národnou
legislatívou, naša pozornosť sa sústredila na bod č.8 analyzovali sme postoj lokálnych vlád k požiadavkám
rôznych subjektov občianskej spoločnosti. Všetky
odchýlky od modelu polyarchie sme považovali za
negatívne, vychyľujúce mocenské usporiadanie
v spoločnosti od optimálneho modelu. V rámci
pluralistickej demokracie možno podľa dominancie
jednotlivých aktérov identifikovať tri možné deviácie:
1. dominancia záujmových skupín
2. dominancia politických strán
3. dominancia byrokracie
Podľa dominancie jednotlivých aktérov v politickom
systéme na úrovni územnej samosprávy v Slovenskej
republike môžeme identifikovať štyri možné modely
mocenského usporiadania:

1. čistá polyarchia
2. polyarchia s dominanciou prvkov
korporativizmu
3. polyarchia s dominanciou politických strán
4. polyarchia s dominanciou prvkov vlády
byrokracie
Do výslednej tabuľky sme preto vyznačili taký typ
modelu mocenského usporiadania v rámci politického
systému, ktorý sa nám podarilo identifikovať.
Hlavné zistenia
K odpovedi na našu výskumnú otázku sme sa snažili
dopracovať cez tri pohľady: formálny (formálne
charakteristiky decízorov), inštitucionálny (analýza
otvorenosti inštitúcií, ktoré sú kľúčové pre formovanie
výstupov z politického procesu) a cez pohľad
pozorovateľov mocenskej arény v mestách. V každom
z týchto pohľadov bola použitá iná metóda výskumu.
Predmetom nášho záujmu v oblasti skúmania
formálnych charakteristík decízorov bola analýza
volebných výsledkov v už spomenutých 10 mestách na
strednom Slovensku. Všímali sme si vek, rod,
vzdelanie, profesiu a politickú príslušnosť zvolených
zástupcov – charakteristiky, ktoré boli uvedené na
volebných lístkoch. Nie všetky mestá nám poskytli
volebné výsledky za všetky požadované roky, preto
niekde je predmetom analýzy iba jedno volebné
obdobie (napríklad Ružomberok), inde všetky tri
(napríklad mesto Martin). Osobitne sme hodnotili
poslancov mestských zastupiteľstiev (všetkých
poslancov ako jednu skupinu) a osobitne primátorov
miest.
Ak by sme mali prisúdiť charakteristiky jednej osobe,
typický poslanec mestského zastupiteľstva by bol muž
vo veku 41 – 50 rokov, manažér na strednom stupni
riadenia - technik alebo úradník - s vysokoškolským
vzdelaním, člen nejakej politickej strany. To isté platí
aj pre typického primátora – okrem profesijnej
príslušnosti – na postoch primátorov sa najčastejšie
vyskytujú riadiaci pracovníci.
Z hľadiska nastolenej výskumnej otázky je dôležité
zistenie, že na moci sa v podobe jej priamych
formálnych aktérov podieľajú široké skupiny
obyvateľov. Toto konštatovanie je platné napriek
tomu, že niektoré skupiny majú prevahu nad
ostatnými. Slovenské samosprávy teda neovláda jedna
profesijná alebo veková skupina. Pre každého existuje
reálna možnosť uchádzať sa o volený post. Preto sme
podľa charakteristiky veku, rodovej príslušnosti,
dosiahnutého vzdelania, profesie a straníckej
príslušnosti v sledovaných mestách zaradili do
modelu čistej polyarchie.

Ďalším pohľadom na držiteľov moci v územnej
samospráve bol pohľad cez inštitúcie. V tejto
časti výskumu sme sa venovali analýze hlasovaní
poslancov mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici a Ružomberku, pravidlám tvorby poradných
orgánov a pravidlám participácie v týchto mestách.
Za arénu, v ktorej dochádza k stretu rôznych
záujmov a ich vzájomnému súpereniu, sme
považovali mestské zastupiteľstvo a aj celý
legislatívny proces, ktorým musia materiály prejsť,
aby sa na rokovacie stoly poslancov napokon
dostali. Tento postup je formalizovaný v interných
dokumentoch každej obce
- v jej štatúte a v
rokovacom poriadku zastupiteľstva. Každý materiál
ide najskôr do komisií mestského zastupiteľstva,
ktoré sú poradným orgánom MsZ. Následne
s vyjadrením odborných komisií postupujú do
mestskej rady, ktorá je poradným orgánom
primátora a výkonným orgánom MsZ. Preto sme
skúmali práve tieto tri inštitúcie – komisie, rady
a zastupiteľstvo.
Komisie MsZ v Ružomberku aj v Banskej Bystrici
sú z hľadiska prístupu do nich a aj otvorenosti ich
rokovaní charakteristické vysokým stupňom
otvorenosti, spĺňajú teda predpoklady byť arénou,
kde sa môžu transparentne zraziť záujmy všetkých
hráčov v meste, ktorí sa usilujú o presadenie svojho
záujmu. V Banskej Bystrici je aj mestská rada v plnej
miere otvorená verejnosti. V Ružomberku je,
naopak, mestská rada uzatvorený orgán. Preto sme
v tomto prípade Banskú Bystricu zaradili do
modelu čistej polyarchie, Ružomberok do
polyarchie s dominanciou politických strán.
Ďalším indikátorom pri inštitucionálnom
pohľade na problematiku konfigurácie moci
v samospráve
sú
pravidlá
participácie
obyvateľov - prístup verejnosti k rozhodnutiam
orgánov samosprávy a úprava inštitútu
verejného zhromaždenia obyvateľov mesta.
Inštitucionalizácia verejného zhromaždenia
obyvateľov obce v Banskej Bystrici radí toto
mesto do modelu čistej polyarchie, neexistencia
pravidiel na využívanie tohto inštitútu (čiže
neposilnenie účasti verejnosti pri zachovaní silného
postavenia ostatných dvoch orgánov mesta –
primátora a mestského zastupiteľstva) zaraďuje
Ružomberok
do
modelu
polyarchie
s dominanciou
politických
strán.
Prístup
verejnosti k rozhodnutiam orgánov samosprávy
radí Banskú Bystricu aj Ružomberok do modelu
čistej polyarchie.
Posledným, tretím, indikátorom, na základe
ktorého sme zaradili mestá do modelu

mocenského usporiadania, je analýza uznesení
MsZ. Pri uzneseniach nás zaujímalo, v čí prospech
boli prijímané. Záujmové skupiny sme rozdelili do 5
kategórií (politické strany, mestská byrokracia
(MsÚ), veľkí podnikatelia, občianska verejnosť a iné
špecifické záujmy fyzickej alebo právnickej osoby).
Sledovali sme, či a, ak áno, tak na ktorú stranu sa
mocenská rovnováha vychýlila. Predmetom našej
analýzy boli uznesenia MsZ prijímané počas dvoch
rokov. V prípade Ružomberka sme analyzovali
všetky uznesenia počas rokov 2007 a 2008,
v prípade mesta Banská Bystrica len prvý polrok
2007 nakoľko sa potvrdzovali poznatky získané
z Ružomberka a ďalšia analýza už neprinášala
nijaké nové poznatky. Skúmali sme, v čí prospech
boli prijímané uznesenia, a to analýzou zápisníc zo
zastupiteľstiev, v ktorých je premietnuté nielen
znenie uznesenia, ale aj priebeh diskusie poslancov
k tomuto bodu.
Po vyhodnotení prijatých uznesení (okrem
technických a procesných, ktoré predstavovali viac
ako
polovicu
všetkých
uznesení)
možno
konštatovať, že tak v prípade Ružomberka, ako aj
Banskej Bystrice, približne 77 percent zo všetkých
prijatých uznesení spadá do kategórie špecifický
záujem fyzickej alebo právnickej osoby. Takmer
rovnaké pomery (v oboch prípadoch menej ako 10
percent) pripadajú verejnému záujmu a veľkým
podnikateľom. Prijaté uznesenia, ktoré reflektujú
záujem politických strán a/alebo mestskej
byrokracie sú svojim výskytom veľmi ojedinelé. Na
základe uvedeného a vychádzajúc z analýzy
uznesení MsZ, politický systém v Ružomberku aj
v Banskej Bystrici sa javí ako polyarchický.
Názor pozorovateľov politiky v oboch mestách
na to, kto v nich vládne, doplnil odpovede na
túto otázku, vnímanú kvantitatívne cez čísla
a pravidlá.
Práve pohľad pozorovateľov
mocenských hier má potenciál urobiť tento plochý
obraz plastickejším. Za najsilnejšiu mocenskú
skupinu pozorovatelia mestskej politiky v oboch
mestách označili podnikateľov, pričom prízvukovali
aj ich prepojenie s politikou a v niektorých
prípadoch aj s mestským úradom. Za najslabšiu
považujú médiá a mestskú byrokraciu ako kategórie
sledujúce skupinové záujmy. Na základe
uvedeného sme zaradili podľa pohľadu
pozorovateľov Ružomberok aj Banskú Bystricu
do modelu polyarchie s dominanciou prvkov
korporativizmu.

Závery
Naše poznatky sumarizuje nasledujúca schéma:
Schéma modelu mocenského usporiadania
v rámci politického systému - závery
Indikátor
Model mocenského
usporiadania
Banská
Ružomberok
Bystrica
1.zástupcovia
polyarchia
občanov
2a., poradné
polyarchia
polyarchia –
orgány MsZ
polyarchia
s dominanciou
politických
strán
2b., pravidlá
participácie
polyarchia
polyarchia
Prístup
verejnosti
polyarchia
polyarchia
k rozhodnutiam
s dominanciou
orgánov
politických
samosprávy
strán
Úprava
inštitútu
verejného
zhromaždenia
obyvateľov
mesta
2c., uznesenia
MsZ
3.pohľad
pozorovateľov

polyarchia

polyarchia

polyarchia
polyarchia
s dominanciou s dominanciou
prvkov
prvkov
korporativizmu korporativizmu

Zdroj: autor
Ako je zo schémy zrejmé, lepšie sú na tom
Banskobystričania, ktorých samosprávne inštitúcie
takpovediac viac vpustia do reálneho rozhodovania
ako Ružomberčanov. Analýza charakteristík
zvolených poslancov a primátorov
ukázala
rôznorodosť decízorov, čo potvrdzuje prítomnosť
prvých siedmich (z osem) podmienok existencie
Dahlovej polyarchie. Tie sa vzťahujú k volebnému
procesu – všeobecnému aktívnemu aj pasívnemu
volebnému právu, právu na združovanie a slobodu
prejavu. Rozdiel je teda len v naplnení poslednej,
ôsmej, podmienke existencie Dahlovej polyarchie –
„inštitúcie, ktoré zabezpečujú, aby vládna politika
reflektovala vôľu občanov“. Túto podmienku lepšie
plnia inštitúcie v Banskej Bystrici – občania majú
právo
priamo
pozorovať
a vstupovať
do

legislatívneho procesu na všetkých jeho stupňoch,
navyše, majú upravený aj inštitút verejného
zhromaždenia obyvateľov obce. Analýza výstupov –
uznesení MsZ tiež nasvedčuje tomu, že moc je
rozptýlená medzi viacero mocenských aktérov
a žiaden z nich nemá navrch. Napriek tomu
pozorovatelia mestskej politiky vidia ako
najsilnejších hráčov podnikateľov, ktorí sú
podporovaní miestnymi politickými stranami
a čiastočne aj mestským úradom. V Ružomberku je
situácia podobná s tým rozdielom, že niektoré
inštitúcie sú slabšie – nie tak otvorené a nie tak
proparticipatívne. Indikuje to, že niečo nie je
v poriadku – v inštitúciách (v Ružomberku) a aj
mimo formálnych pravidiel a inštitúcií (v Banskej
Bystrici aj v Ružomberku).
Záver výskumu tvorí súbor návrhov na zmeny
v pravidlách, ktoré priblížia slovenské samosprávy
bližšie k teoretickému modelu polyarchie, napríklad
zmeny volebného systému na miestnej úrovni (napr.
výraznejšia diferenciácia pásiem v spojení s
odvodzovaním počtu potrebného na kandidatúru od
veľkosti volebného obvodu, v ktorom sa poslanec
volí) alebo opatrenia posilňujúce participáciu
verejnosti na živote miestnej samosprávy a jej
riadení (napr. verejnosti sprístupniť rokovania
a rozhodnutia orgánov obce).
Zdroje:
Dahl, Robert A. (1961): Who governs? Democracy
and Power in American City. New Haven – London:
Yale University Press.
Dahl, Robert A. (1971): Polyarchy: Participation and
Opposition. New Haven – London: Yale University
Press.

Ivan Rončák

Na slovíčko!
V poslednom čísle PPNka sme Vám priniesli rozhovor
s riaditeľkou ÚVPE, prof. Ľudmilou Malíkovou. V tomto
čísle sme sa rozhodli osloviť muža číslo 1 tej časti ÚVPE,
ktorá sa venuje aplikovanej ekonómii. Prečítajte si viac

Vladimírovi Mlynarovičovi,

o doc. Ing.
riaditeľovi oddelenia ekonómie ÚVPE.

Z akého prostredia pochádzate?
Narodil som sa v roku 1952 v Poprade. Otec pracoval
v poisťovníctve, mama, pokiaľ sa práve nestarala o svoje
štyri deti, pracovala ako robotníčka vo fabrikách v Poprade
alebo blízkom okolí.
Aké bolo vaše detstvo?
Na detstvo spomínam rád, také
normálne, chlapčenské. Každé
ráno som mal „pred oknom“
Gerlachovský štít. Tatry, hokej
a futbal, to bol každodenný život.
Ale ako najstarší zo štyroch
bratov som mal pri pracujúcich
rodičoch aj nejaké povinnosti.
Aká bola cesta štúdia na
VŠ?
Navštevoval
som
strednú
všeobecnovzdelávaciu
školu.
Neviem prečo, ale škola mi vždy
„išla“; najmä všetko, čo nejako
súviselo
s počtami,
teda
matematikou. Že deti pôjdu na
vysoké školy, ak teda budú chcieť, to sa v rodine považovalo
za samozrejmosť. Prihlásil som sa na Vysokú školu
ekonomickú, na študijný program, ktorý sa vtedy volal
Ekonomicko–matematické výpočty. Vôbec to neľutujem, skôr
naopak. Obsahovo v podstate ten istý študijný program
možno na Ekonomickej univerzite študovať aj dnes, len pod
názvom Operačný výskum a ekonometria. Štúdium ma bavilo
a ak by som sa mohol pochváliť, tak tomu zodpovedali aj
výsledky - či už študijné alebo v rôznych súťažiach
študentskej vedeckej činnosti.
A čo nasledovalo po absolvovaní VŠ?
Potom to všetko išlo jednoducho a priamočiaro. V roku
1975 som štúdium ukončil, ponúkli mi prácu na materskej
katedre. V roku 1980 som získal vedeckú hodnosť CSc., o 7
rokov neskôr ma minister školstva vymenoval za docenta.
V roku 2004 som prijal ponuku pracovať na FSEV.
Napĺňa vás práca, ktorú robíte?
Na vysokej škole učím, ale počas celej svojej kariéry som
vždy nejakým spôsobom v kontakte aj s praxou. Stály
záujem o moju odbornosť je pre mňa významným dôkazom
toho, že mám čo povedať. Táto interaktívnosť a práca
s mladými ľuďmi je to, čo ma na učení baví. Cieľ mám vždy
jeden a ten istý. Robiť to, čo robím, lepšie ako doteraz.
Ako trávite svoj voľný čas?

Aktívnemu športu sa žiaľ už nevenujem, ale futbal a tenis
ma držali veľmi dlho. Kvôli zvulgarizovanému prostrediu
som však prestal navštevovať športové podujatia. Som stále
športovec, hoci len televízny. Medzi moje záľuby ale
pribudla záhrada. A už sa mi aj darí nerobiť viac škody než
úžitku, hoci sa občas ešte podarí aj tá škoda .
Aké je vaše obľúbené jedlo?
Pri jedle vôbec nerozhoduje názov, ide totiž o to, kto ho varí
a pre koho.
Obľúbená farba?
Farba? Určite nie tmavá.
Čo najradšej čítate?
Pobavenie ale aj inšpiráciu viem vždy nájsť v Jaroslavovi
Haškovi a jeho Osudoch dobrého
vojaka Švejka.
Aké filmy máte najradšej?
Kriminálne, ale s vtipnou myšlienkou
bez násilia.
Akú hudbu počúvate?
Určite nie nejakú „tvrdú“. Ani neviem,
ako sa tie štýly volajú, neskutočne ma
však obťažujú, aj z veľkej diaľky.
Existuje miesto, ktoré by
ste chceli raz navštíviť?
Nemám miesto, ktoré by som chcel
navštíviť. Pravdupovediac, nie veľmi
rád cestujem. Hoci ma moje
povinnosti zaviali do rôznych kútov
sveta, vždy som sa tešil na návrat
domov, takže tu je asi moje miesto na
Zemi. Ale v Prahe je jedna ,,hospoda“, ktorú by som neváhal
ešte zopár krát navštíviť.
Čo považujete za najväčší úspech vo svojom živote?
Vôbec sa na život nepozerám cez takéto „okuliare“. Som rád,
že žijem taký život, aký žijem, so všetkými jeho radosťami
a starosťami.
Zažili ste vo svojom živote aj neúspech?
Vaša požiadavka bola, že odpovede majú byť stručné.
Vymenúvanie neúspechov teda preskočíme .
Máte nejaký nesplnený sen?
Žeby svetový mier?
A na záver, máte ako skúsený docent a
prednášajúci nejakú radu pre študentov?
Nechcem
opakovať notoricky známu vec, ale žiaľ
nepoznám ľahšiu radu, ako študovať a vzdelávať sa.
A možno ešte niečo - využívať moderné výdobytky vedy a
techniky na prezentovanie nadobudnutých vedomostí
a znalostí, a nie na zakrývanie ich absencie.
Lenka Koprivová

Zahraničné pobyty

V škole sa (nielen) študuje

To, že Nórsko je iné aj pokiaľ ide o vysokoškolský
život, vidno už na prvý pohľad. Študenti totiž trávia
väčšinu dňa v priestoroch školy a univerzitného
kampusu. Školu využívajú nielen na navštevovanie
prednášok, ale aj na učenie a spoločné trávenie času.
Tomu je prispôsobené aj zázemie školy. V budovách
fakúlt sa nachádzajú študentské kaviarne, kantíny,
miestnosti určené na učenie, audioučebne, počítačové
Reportáž od našej študentky Veroniky Fedorkovej,
učebne, kopírky a samozrejme, knižnice. Na chodbách
ktorá strávila jeden semester na Univerzite v Osle.
a medziposchodiach
je
takmer
nemožné
nájsť
prázdny
stôl,
všade
„Študenti v Nórsku pristupujú
Zimný semester 2011/2012 som
totiž
sedia
študenti
a
spoločne
sa
učia
ako Erasmus študentka strávila
k štúdiu mimoriadne zodpovedne
či pracujú na projektoch. Budovy
na Univerzite v Osle. O Nórsku
a venujú mu veľa času. “
školy preto bývajú otvorené do
som pred odchodom vedela, že
polnoci,
knižnice
a počítačové
ide o rozvinutú krajinu, v ktorej
miestnosti
sú
prístupné
aj
počas
sa dá bez problémov dohovoriť po anglicky a kde sa
pomerne draho žije. To všetko je pravda. To, v čom
všetkom sa Nórsko líši od Slovenska, ma
prekvapovalo počas celého semestra.
Spoločnosť v tejto krajine pôsobí veľmi
pokojne a vyrovnane. V obchodoch, na
úradoch či pri vybavovaní školských formalít
sa k vám ľudia správajú ako k rovnocenným
partnerom a vychádzajú vám v ústrety. Veľmi
vysoká je tu aj miera dôvery. Vaše osobné veci
si môžete pokojne nechať v knižnici a odbehnúť
po kávu, všetko zostane na svojom mieste. Dlho
som si na to nevedela zvyknúť – rovnako, ako na
ohľaduplnosť nórskych vodičov, ktorí vám dajú
prednosť na každom priechode.

Semester v Osle Velkommen til Oslo

Nórsko žije športom
Ďalším nórskym fenoménom je šport. Športujú tu
naozaj všetci, od malých detí až po dôchodcov.
Každá univerzita má svoje športoviská s
celodennou ponukou cvičení. Medzi dospelými je
rozšírený beh a bežkovanie. Dokonca aj počas leta
môžete na ceste stretnúť ľudí na letnej „kolieskovej“
verzii bežiek a s lyžiarskymi palicami v rukách. Do
práce ľudia bežne chodia na bicykloch, ktoré sú často
prispôsobené aj na prevážanie detí.

víkendov. Milým prekvapením bol pre mňa fakultný
podnik, ktorý sa nachádzal v suteréne budovy. Cez
týždeň pôsobil ako kaviareň, no v piatok večer sa
zmenil na bar s tanečným parketom. Stretávali sa tam
nielen študenti, ale aj učitelia
Vysoké dane, ale perfektné
a otvorený býval aj do druhej rána.
„Študenti trávia väčšinu dňa
služby!
v priestoroch školy, a to nielen na
Študenti v Nórsku pristupujú k štúdiu
Nórsko je silno sociálny štát,
mimoriadne zodpovedne a venujú mu
avšak za platenie vysokých daní navštevovanie prednášok, ale aj na
veľa času. Vzhľadom na to, že počet
učenie a spoločné trávenie času.“
obyvatelia
dostávajú
aj
kreditov za jeden predmet je
adekvátne
služby
a štátnu
minimálne 10 ECTS, priemerný počet
podporu. Svedčí o tom aj veľký
predmetov počas jedného semestra je 3 až 4. Ako sme
počet malých blonďavých detí na meter štvorcový, a
sa dozvedeli na úvodnom stretnutí, ten, kto navštevuje
fakt, že materskú škôlku nájdete na každom kroku.
viac kurzov je buď mimoriadne nadaný, alebo robí
Niet preto divu, že sa Nórsko pravidelne objavuje na
niečo zle. Priebeh vyučovania je veľmi podobný ako na
najvyšších
miestach
v rebríčkoch
spokojnosti
našej fakulte. Kurzy pozostávajú z prednášok
obyvateľov.
a seminárov, väčšinou je potrebné vypracovať

seminárne práce. Rozšírené sú aj skupinové projekty
a dôležitá je práca s odbornými článkami. Rozdiel však
nájdete v tom, že mnoho predmetov sa vyučuje
intenzívne, teda jeden mesiac. To znamená, že počas 4
týždňov študent preberie všetko učivo, zvyčajne
odovzdá aj seminárnu prácu a napíše záverečnú
skúšku. Väčším prekvapením ako tieto intenzívne
kurzy však pre mňa boli záverečné skúšky. Tie totiž
trvajú minimálne tri hodiny. Väčšinou sú písomné a
pozostávajú z krátkych testových otázok a eseje na
jednu zo zadaných tém. Najčastejšou otázkou po
skúške preto nie je „Aké to bolo?“, ale „Koľko strán si
zapísal?“
Povinná káva na vyučovaní
Najzaujímavejší priebeh vyučovania som zažila na
kurze nórčiny. Lektorka Astrid sa nám okrem
vyučovania jazyka snažila priblížiť aj históriu a život
v Nórsku. Vysvetlila nám, že Nóri sú naozaj takí
rezervovaní ako sa o nich hovorí preto, že dlhé roky
žili v drsných prírodných podmienkach, izolovane od
centrálnej Európy. Spomenula aj to, že hoci je väčšina
Nórov bohatá, nevystatujú sa tým. Nórsko totiž bolo až
do roku 1969, kým neobjavil ropu chudobné a dlhé
roky žilo pod nadvládou okolitých krajín.
Zaujímavým zistením pre mňa bola aj skutočnosť,
že hoci je Nórsko kráľovstvom, v krajine sa
pravidelne konajú voľby, v ktorých verejnosť
vyjadruje dôveru kráľovskej rodine. Ako dodala
Astrid, ak by sa kráľovská rodina správala tak,
ako britská, Nórsko by už kráľovstvom dávno
nebolo. Každé vyučovanie sme mali prestávku na
kávu, ktorú nám pripravovala priamo v triede
(dôvodom bolo, že sme určite unavení zo
skorého stmievania sa a nedostatku slnka).
Život „Erasmáčky“
Na Erasmus do Nórska prichádzajú študenti
z celého sveta. Na internáte som spoločné
priestory a kuchyňu zdieľala spolu s Nemkou,
Kazaškou, Singapurčankou, Francúzom a IndoAustrálčanom. Toto spolužitie mi po osobnej a
kultúrnej stránke dalo asi najviac. Dennodenný
kontakt s nimi ma len uistil v tom, že všetci
riešime tie isté problémy a životné situácie, a
aj napriek odlišnej kultúre či jazyku máme
veľa spoločného. Zaujímavé bolo najmä to,
ako sme pri každom rozhovore získali na
jednu vec pohľad z viacerých uhlov - každý
rozprával, ako čo v jeho krajine funguje či
nefunguje, ako je to so vzdelaním, prácou
alebo životnou úrovňou. Podobne to bolo aj
pri spoznávaní národných kuchýň, keď som
mala možnosť ochutnať čerstvo upečené
francúzske bagety, indické karí a rôzne
ázijské jedlá s typicky dokonalým food

stylingom. Okrem spolubývajúcich som samozrejme
stretla aj mnoho iných ľudí, čo mi však dosť chýbalo
bolo, že som spoznala pomerne málo Nórov. Akcie či
výlety boli väčšinou organizované len pre
„Erasmákov“ a s domácimi študentmi sme sa stretávali
iba na prednáškach.
Študijný pobyt v Nórsku podľa mňa úplne nezapadá do
predstavy klasického Erasmus pobytu - najmä miestne
ceny spôsobujú, že pobyt nie je „jeden veľký žúr“. Pol
roka v Osle mi však dalo oveľa viac, než som na
začiatku čakala. Pridávam sa preto k zástupom
nadšených „Erasmákov“, ktorí obdobie strávené na
výmennom pobyte považujú za jedno z najlepších
období v živote. Všetkým, ktorí ešte majú možnosť ísť
na výmenný pobyt odporúčam, aby ju určite využili.
Veronika Fedorková

Chcete sa s nami podeliť o svoje zážitky zo
zahraničného
pobytu?
Alebo
viete
o niekom, koho by sme mali do tejto
rubriky osloviť? Napíšte nám!

Boli sme pri tom
Za migráciou a vzdelávaním do
Cambridge (Reportáž z konferencie)
Žijeme v „CV-svete“; svete, v ktorom obsah nášho
životopisu určuje, aké ďalšie kariérne možnosti sa pred
nami otvárajú. Pre nás, ktorí si budujeme kariéru
v akademickom prostredí, je dôležitou súčasťou nášho
CV zoznam publikácií a konferenčných vystúpení. Aj
preto
sa
doktorandom
odporúča účasť
na konferenciách.
Moja cesta svetom konferencií
Na svojej prvej zahraničnej vedeckej konferencii som sa
zúčastnila iba ako pasívna poslucháčka, koncom prvého
ročníka doktorandského štúdia. Chcela som zistiť, ako
vysoko je „nastavená latka“ a ako sa na takú udalosť čo
najlepšie pripraviť. V druhom ročníku som sa už
odvážila prihlásiť s vlastnými príspevkami na dve
konferencie, ktoré sa konali na Slovensku. Jedna bola
medzinárodná konferencia pre PhD študentov, ktorú
usporiadala slovenská pobočka Friedrich Ebert Stiftung.
Druhá sa venovala kvalitatívnym výskumným metódam
a konala sa priamo na FSEV v januári 2012. Potom som
sa však začala obzerať aj po zahraničných podujatiach,
a tak som sa dostala ku konferencii, ktorá sa 8.-10.
septembra konala v Cambridge.
Konferenciu s názvom Education, Mobility and
Migration: People, ideas and resources organizovala
British
Association
for
International
and
Comparative
Education
(BAICE), strešná akademická
organizácia zameraná na
komparatívny výskum vo
vzdelávaní,
v spolupráci
s Faculty
of
Education
University of Cambridge
a Anglia Ruskin University.
Prihlásila
som
sa
s príspevkom
o vzdelávaní
detí cudzincov na Slovensku.
Čerpala
som
pri
tom
z projektu, na ktorom som
spolupracovala ešte ako
magisterská
študentka.
Využila som ho pre svoju
diplomovú prácu a bol tiež
súčasťou knihy, na ktorej
som sa minulý rok podieľala.

Vzdelávanie detí cudzincov je téma, ktorá v zahraničí
získala už veľa pozornosti, ale Slovensko je v tomto
ohľade z medzinárodného hľadiska „bielym miestom na
mape poznania“. Vďaka účasti na konferencii som mala
možnosť toto „biele miesto“ zaplniť.
Ako sa mi
v Cambridge

podarilo

dostať

na

konferenciu

Súčasťou prihlášky bol abstrakt navrhovaného
príspevku. Prvýkrát mali k môjmu abstraktu niekoľko
formálnych pripomienok, predovšetkým bolo treba
podrobnejšie rozpísať metodológiu výskumu. Druhýkrát
ho však prijali, čo ma
veľmi
povzbudilo.
Predpokladala som, že
bude ťažšie dostať sa na
tento typ konferencie.
Vznikla
však
ďalšia
komplikácia – ako účasť
zaplatiť? Najdrahšou položkou sa zdala byť registrácia.
Registračný poplatok sa podľa času prihlásenia a statusu
uchádzača pohyboval medzi 240 až 330 GBP, čo sa rovná
300 až 410 EUR. Pre začínajúcich výskumníkov
organizátori našťastie ponúkali možnosť získať
štipendium. Prijatie abstraktu som preto vnímala iba ako
prvú splnenú podmienku a pustila sa do druhej úlohy.
Aby som mohla požiadať o štipendium, musela som sa
najprv stať členkou organizácie BAICE. To našťastie
nebolo drahé (30 GBP). Vďaka členstvu teraz dostávam
ich odborný časopis Compare, ktorý mi zasielajú až na
Slovensko. Po prijatí členstva som im spolu
s motivačným listom, životopisom a rozpočtom mojej
účasti na konferencii poslala žiadosť o štipendium. Mala
som šťastie a moja žiadosť uspela. Štipendium 250 GBP
mi ako študentke a novej členke BAICE pokrylo celý
registračný poplatok. Zvyšné náklady, ubytovanie
a letenky (vďaka za Ryanair), mi našťastie preplatila
FSEV.
Po
prekonaní
všetkých
úvodných
prekážok som sa tesne pred začiatkom
nového školského roka, ktorý by mal byť
môj posledný doktorandský na ÚVPE,
mohla vybrať na cestu do Veľkej Británie.
Ekologický Cambridge
Cambridge je pomerne malé historické
mesto s približne 120 000 obyvateľmi.
Známe je najmä svojou univerzitou, ktorá
ako druhá najstaršia univerzita v anglicky
hovoriacom prostredí patrí medzi
najznámejšie
univerzity
sveta
a v hodnotiacich rebríčkoch sa pravidelne
umiestňuje v top 5. University of
Cambridge, na rozdiel od amerických
univerzít, nemá jeden ucelený campus, ale
rozprestiera sa v rôznych budovách celým
mestečkom. Konferencia, ktorej som sa

zúčastnila, sa konala v jednej z novších častí univerzity,
v Churchill College. Organizácia aj atmosféra konferencie
boli veľmi príjemné. V akademickom svete si nikto
nepotrpí na prísny dress code. Ocenila som tiež drobné
ekologické riešenia, ktoré organizátori aplikovali. Počas
celej konferencie sa napríklad nepoužila jediná plastová
fľaša, voda bola v skle alebo v džbánoch. Taktiež sa
nerozdávali perá, ale ceruzky a čaj a káva boli fair-trade.
Aj takéto drobnosti dotvárajú celkový dojem z podujatia.
Priebeh konferencie
Program bol pomerne nabitý. Príspevky, okrem troch
plenárnych vystúpení, organizátori rozdelili do až ôsmich
blokov paralelných panelov. Zo všetkých 125 príspevkov
bolo preto fyzicky možné vidieť iba zlomok. Konferencie
sa zúčastnili prezentujúci z 35 krajín. Okrem Európy boli
zastúpené najmä krajiny východnej Ázie. Príspevky boli
zo všetkých kútov sveta, a tak som sa dozvedela
napríklad o problematike vzdelávania ľudí v najväčšom
utečeneckom tábore na svete v Keni či o sociálnom
kapitále, ktorí sa vytvára medzi čínskymi rodičmi,
ktorých deti navštevujú čínske sobotné školy v Nemecku.
Poslednou etapou konferencie by malo byť zaslanie
príspevku na zváženie do odborného časopisu Compare –
A journal of comparative and international education,
ktorý vydáva vydavateľstvo Routledge. V tomto prípade
publikácia
konferenčného
príspevku
nie
je
samozrejmosťou, ale príspevok musí prejsť kompletným
procesom peer-review pripomienok. Z veľkého množstvo
prezentovaných príspevkov sa tak publikovania dočká
iba časť. Napísať odborný anglický text s rozsahom okolo
30 strán a získať k nemu komentáre a hodnotenie bude

ďalšou veľkou skúškou
akademické pôsobenie.

a skúsenosťou

pre

moje

Na čo sú dobré konferencie?
Dozvedieť sa informácie o geograficky a/alebo kultúrne
vzdialených častiach sveta a vďaka tomu lepšie pochopiť
globálne podobnosti je len jednou z dimenzií, ktoré
medzinárodné konferencie ponúkajú. Veľmi cenné je
získanie prehľadu vo svojom odbore. Aký je diskurz
iných výskumníkov? Aké výskumné metódy sa
najčastejšie používajú? Aké výskumné otázky si kladú?
Tým, že Slovensko je malá krajina, o to dôležitejšie je
poznať medzinárodnú vedeckú komunitu a trendy
v témach, ktorým sa venujeme.
Rovnako významné je vidieť, že akademici sa na celom
svete stretávajú s tými istými problémami. Ako čo
najlepšie pripraviť powerpoint prezentáciu? Ako si
správne rozvrhnúť svoju reč a pritom neprekročiť limit
15 minút? Povzbudzujúce bolo tiež vidieť ľudí so zďaleka
nie dokonalou znalosťou angličtiny, ktorí sa napriek
tomu nenechali odradiť a sebavedome prezentovali svoj
výskum.
Okrem zážitkov, poznatkov a vymenených vizitiek si
z konferencie odnášam poznanie, že sa netreba báť
prezentovať sa. Stačí správna dávka sebavedomia
a poctivej prípravy a budete prekvapení, ako ľahko sa vo
vašom životopise ocitne konferencia, o ktorej ste
predtým len s obdivom počúvali.
Tina Gažovičová

Zahraničné návštevy
Exotická návšteva z Indie
Tesne pred koncom leta poctil Ústav verejnej politiky a
ekonómie svojou návštevou profesor Ananta Kumar
Giri z Indie. Ako vyštudovaný sociológ z Univerzity v
Novom Dílí a zároveň antropológ z Univerzity Johna
Hopkinsa v USA sa zaoberá otázkami, ktoré okrajovo
súvisia s verejnou politikou. Na Madraskom ústave pre
rozvojové štúdie (http://www.mids.ac.in/), kde v
súčasnosti pôsobí, sa zaoberá najmä témou sociálnej
transformácie - teda transformácie spoločnosti.
Orientuje sa pritom nielen na Indiu, ale aj na vývoj
globálnej spoločnosti, pričom prvky transformácie hľadá
v rôznych oblastiach, počnúc náboženstvom a končiac
filozofiou, literatúrou či vzdelávaním. V minulom roku sa
ocitol v rebríčku TOP 100
najlepších pedagógov roku
2011, ktorý vytvoril líder na
trhu v publikovaní biografií,
International
Biographical
Centre. Umiestnil sa aj v TOP
2000
intelektuálov
21.storočia zostavenom tým
istým centrom (viac na
http://www.internationalbio
graphicalcentre.com/).
Na Slovensku viac-menej
náhodou
Profesora Giriho zavial vietor
na Slovensko viac-menej náhodne. Cestu mal namierenú
do Olomouca, kam išiel navštíviť svojho priateľa,
univerzitného profesora Gaudenz Assenza. Po návšteve
olomouckej univerzity chcel ešte využiť čas zostávajúci
do odletu späť do Indie, a tak zamieril do Bratislavy, kde
mal kontakt na Andreja Findora z Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov. Potom už nebolo
ťažké dozvedieť sa aj o našom ústave a spojiť sa s nami.
Trochu netradičný profesor
Profesor Giri na prvý pohľad pôsobí viac ako umelec, než
akademik. A dojem, ktorý vzbudzuje, naozaj neklame,
pretože píše básne a prózu. Aj študijný odbor, ktorému sa
venuje, je trochu odlišný od tých, ktoré poznáme na
Slovensku. Keď som sa ho opýtala, čo vlastne sú
rozvojové štúdie, odpovedal: „Je to multi-dimenzionálna
oblasť, ktorá sa zaoberá otázkami vízie a praxe ľudského
vývoja a spoločenskej transformácie. Dotýka sa otázok
spojených s politikami, ako aj praktických otázok
súvisiacich napr. s využívaním vody, mestského priestoru
alebo s klimatickými zmenami. Čo sa týka mojej práce,
zaujímajú ma nové horizonty v ľudskom vývoji a nové
hnutia spoločenských a kultúrnych zmien.“
Čo v praxi robí odborník na rozvojové štúdie?
Okrem vedy a výskumu v Madraskom centre pre
rozvojové štúdie sa profesor Giri snaží o svoje vedomosti

deliť aj s verejnosťou. Na youtube môžete nájsť videá,
v ktorých sa vyjadruje k rôznym problémom indických
miest – napr. úlohe vzhľadu mesta, ktoré vytvára
priestor pre život jednotlivých obyvateľov. Inými
slovami, čím krajší a príjemnejší tento priestor je, tým
kvalitnejší život majú ľudia, ktorí ho obývajú. Zdá sa vám,
že ide o samozrejmé myšlienky? Z určitého pohľadu asi
áno, no na druhej strane, pre ich uskutočnenie sa často
nič nerobí. A zjavne ani v Indii, preto profesor vo videu
vyzýva aspoň k malým krokom, ako napr. zvýšenie počtu
odpadkových košov v meste Chennai. Na otázku, či svoju
úlohu vidí aj vo vzdelávaní spoločnosti, odpovedal: „Áno,
v zmysle vytvárania podmienok pre reflexívne vzdelávania
verejnosti.“ Profesor Giri ako odborník na spoločnosť
a vývoj ľudstva teda nastavuje spoločnosti zrkadlo a tým
sa ju snaží vzdelávať.
Slovensko je krajinou dobrých duší
Tak, ako mi to nedá pri väčšine
turistov
navštevujúcich
Slovensko, ani profesora Giriho
som sa nemohla neopýtať, aký
dojem naňho urobila naša krajina.
Jeho odpoveď je dôkazom toho, že
nie vždy je to len o krajine, ale
najmä o človeku, ktorý sa na ňu
pozerá: „Hneď na letisku sa ma
ujal milý človek z Bratislavy, ktorý
mi spolu so svojou francúzskou
priateľkou pomohol nájsť hostel.
Od začiatku som mal tú česť
vnímať teplo a dobrosrdečnosť
Slovákov. Na Slovensku som strávil
síce len jeden deň, ale po celý tento čas nekonečnosti, ako
by povedal Spinoza, som bol požehnaný jednou milosťou
za druhou. V prvý deň som sa napríklad vybral do
známeho bratislavského parku a po ceste sa zastavil
v nejakej škole. Nakoniec som v nej strávil hodinu a prijal
ma dokonca jej samotný riaditeľ. Cestou do parku som
zasa natrafil na milú ženu, architektku. Skupina
robotníkov sa ponúkla, že ma odvezú na zástavku
električky. Navštívil som univerzitu, kde mi jedna mladá
študentka filozofie ochotne urobila exkurziu. Potom ma
posadila na autobus, aby som navštívil zrúcaninu hradu
blízko Bratislavy. Na to nasledovalo príjemné stretnutie
s pani profesorkou Malíkovou a vami, doktorandmi. Odtiaľ
som išiel do hostela, kde ma už čakal Andrej, človek
s dobrým srdcom. Po ceste som sa podelil o sladkosti
z Indie s ľuďmi, ktorých som stretol. Boli to chvíle plné
radosti.“
Ak vás zaujal príbeh profesora Giriho a chceli by ste sa
o jeho práci dozvedieť viac, prečítajte si jeho publikáciu
„Sociology and Beyond. Windows and Horizons“.
V elektronickej podobe vám ju môžeme poskytnúť na
ÚVPE. Pre študentov je otvorená aj možnosť spolupráce
s prof. Girim, resp. Madraským inštitútom pre rozvojové
štúdie. V prípade záujmu kontaktujte prof. Giriho na
aumkrishna@gmail.com.
Ľudmila Staňová

Práce študentov
DIPLOMOVÁ PRÁCA (Zuzana Mečiarová) KANCELÁRIA
PRVÉHO
KONTAKTU
NA
SAMOSPRÁVNEJ ÚROVNI: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
KLIENTSKÉHO CENTRA NA MESTSKOM ÚRADE V
BANSKEJ BYSTRICI
Teoretické východiská
Postupnou reformou verejnej správy v súvislosti s
poskytovaním informácií a služieb vzniká požiadavka
verejnosti zlepšiť prístup k informáciám a službám,
zamerať ich viac na potreby
občana,
skvalitniť
proces
poskytovania týchto služieb,
a tým vytvoriť priestor pre
šetrenie nákladov a optimálne
fungovanie verejnej správy.
Jedným
z nástrojov,
prostredníctvom ktorých môže
prebiehať proces priameho
poskytovania
informácií
a služieb verejnou správou či
už
na
centrálnej,
alebo
samosprávnej úrovni moci je
kancelária prvého kontaktu. Tento nástroj má svoje
teoretické
základy
v koncepcií
e-Governmentu.6
Podstatou jednotného kontaktného miesta je priame
poskytovanie služieb a informácií občanovi, ktoré
integruje čo najväčší počet služieb na jedno miesto.
Nástrojom, ktorým to možno dosiahnuť, môže byť
kvalitný Front Office, teda poskytovanie služieb na
jednom mieste pre vzrastajúci počet občanov
využívajúcich služby samosprávy, čím sa zabezpečí
promptnosť
a rýchlosť
vybavovania
záležitostí,
adekvátny výber príjmov a dobrý finančný tok pre
miestnu samosprávu. Kvalitný Front Office musí
disponovať
skúsenými
a kompetentnými
zamestnancami, ktorí volia vhodný spôsob komunikácie
s občanom. Predpokladom pre kvalitný Front Office je aj
reorganizácia a automatizácia Back Office procesov –
6OECD,

2003. OEDC e-Government Studies: The e-Government
Imperative. s.166. ;
WORLD BANK, 2011. Definition of E-Government. [online]. 2011.
[cit.
15.04.2012].
Dostupné
na
internete:
http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280 ;
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PODPREDSEDA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ,
EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI, ĽUDSKÉ PRÁVA A MENŠINY. 2007.
Operačný program Informatizácia spoločnosti. NSRR 2007 – 2013.
115 s. ;
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE (IDRC) –
AFRICAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE IN ADMINISTRATION
FOR DEVELOPMENT (CAFRAD), 2007. Local Governance and ICTs,
Research network for Africa: Conceptual Framework: Assessing The
Implementation of ICTs in Municipal and District Councils in
Mauritius. LOG-IN Africa. 26 s.

teda administratívnej podpory činnosti organizácie..
Dobrý
Back
Office
predstavuje využívanie
IT
infraštruktúry organizácie, portálov pre informácie
a služby, digitalizáciu administratívnych formulárov,
elektronické ukladanie dát a ich výmenu.7 Systém
poskytovania informácií a služieb môže byť teda o to
účinnejší, čím viac sú prebiehajúce procesy spojené s
elektronizáciou a využívaním IKT, a čím viac sú
zamestnanci Front Office a Back Office integrovaní do
menších centrálnych zoskupení a sú zároveň koncepčne,
ale aj fyzicky oddelení.8 Existencia uvedených kritérií
optimálneho fungovania systému poskytovania služieb
a informácií prostredníctvom verejnej správy by mala
viesť k dosiahnutiu lepšej komunikácie samosprávy
s občanmi, k zníženiu administratívnej záťaže pre
občanov a pre verejnú správu a tiež k dosiahnutiu
administratívnej efektívnosti – šetreniu
verejných výdavkov.9
Metodológia výskumu
Na základe uvedených teoretických
východísk sme si stanovili analytický
rámec pre realizáciu výskumu. Cieľom
výskumu bolo predstavenie praktického
fungovania kancelárie prvého kontaktu
na samosprávnej úrovni na prípadovej
štúdií Klientského centra na Mestskom
úrade v Banskej Bystrici. Zamerali sme
sa tu okrem fungovania Front Office
procesov aj na administratívnu podporu – Back Office
procesy. Parametre ich fungovania sú prezentované vždy
pred zriadením a po zriadení Klientského centra, pričom
sme sledovali ich zmeny. Zisťovali sme tiež, ako sa
Klientské centrum formovalo, aké sú jeho ciele a aké
služby sú prostredníctvom neho poskytované. Zároveň
bolo cieľom poukázať na to, či je v oblasti fungovania
Klientského centra dosahovaná účinnosť a efektívnosť
z pohľadu napĺňania jeho cieľov a spokojnosti občanov –
klientov. Taktiež sme zisťovali či bola dosiahnutá
administratívna efektívnosť v podobe zníženia počtu
zamestnancov a administratívnych nákladov na
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE (IDRC) –
AFRICAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE IN ADMINISTRATION
FOR DEVELOPMENT (CAFRAD), 2007. Local Governance and ICTs,
Research network for Africa: Conceptual Framework: Assessing The
Implementation of ICTs in Municipal and District Councils in
Mauritius. LOG-IN Africa. s. 9.;
BOVAIRD, T. 2005. E-Government and E-Governance:
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8 TAYLOR, J.A. – WILLIAMS, H. 1991. Public Administration and The
Information Polity. In: Public Administration, roč. 69, č. 2, s. 176.
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AFRICAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE IN ADMINISTRATION
FOR DEVELOPMENT (CAFRAD), 2007. Local Governance and ICTs,
Research network for Africa: Conceptual Framework: Assessing The
Implementation of ICTs in Municipal and District Councils in
Mauritius. LOG-IN Africa. 26 s.;
OECD. 2009. Overcoming Bariers to Administrative
Simplification Strategies: Guidance for Policy makers. Regulatory
Policy Division, Directorate for Public Governance and Territorial
Development. ISBN 978-92-64-05972-6. s. 17.
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fungovanie úradu. Metodologickým nástrojom skúmania
bola prípadová štúdia, realizovaný výskum bol preto
prevažne kvalitatívny. Dáta sme získali prostredníctvom
dostupných relevantných dokumentov samosprávy,
rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu,
ako aj s rádovými zamestnancami, z tlačových správ,
štatistických informácií ohľadne počtu a charakteru
doposiaľ vybavených podnetov a dotazníka spokojnosti
klientov.
Výsledky výskumu

nielen ich časti, ale tiež v personálnom posilnení
a integrácií väčšieho počtu Back Office procesov do
Spracovateľského centra. Aj na základe týchto faktov
nebola po vzniku Klientského centra dosiahnutá
administratívna efektívnosť t.j. neznížil sa počet
zamestnancov a taktiež neboli znížené administratívne
náklady na fungovanie úradu. Administratívna
efektívnosť by však mohla byť dosiahnutá postupným
a sústavným zdokonaľovaním a zavádzaním digitalizácie
Front Office, ale aj Back Office procesov. K dosiahnutiu
tohto cieľa by mohol v budúcnosti prispieť
novovytvorený elektronický portál samosprávy - iPoint,
ktorý občanom umožňuje po ich predchádzajúcej
registrácií posielať svoje žiadosti a dokumenty výlučne
v elektronickej podobe.
Nami skúmaná kancelária prvého kontaktu teda
predstavuje v praxi najmä väčšiu proklientskú orientáciu
a zlepšenie komunikácie s občanmi, ktoré sú dosahované
hlavne zlepšením Front Office procesov (viac ako
optimalizáciu Back Office procesov) čo naznačuje už jej
samotný názov – Klientské centrum.

Z uvedených zdrojov dát sme získali dostatočné
informácie pre vyhodnotenie výskumu. Klientské
centrum na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
zastrešuje všeobecnú časť – podateľňu, cez ktorú môžu
podať klienti svoje podnety; pokladne, ktorých
umiestnenie na Klientskom centre umožnilo lepší výber
daní a poplatkov a odbornú časť – zástupcov z oddelení
daní a poplatkov, stavebného úradu a sociálnych vecí.
Práve umiestnením odbornej zložky na Klientskom
centre bolo dosiahnuté zníženie administratívnej záťaže
pre klientov ako aj pre zamestnancov úradu, nakoľko aj
Graf spokojnosti klientov so službami poskytovanými
táto zložka prispieva k poskytnutiu čo najväčšieho počtu
prostredníctvom Klientského centra
informácii a služieb na jednom mieste. Zvýšil sa počet
Zdroj: autorka, na základe výsledkov vlastného dotazníka
všeobecných služieb poskytovaných na jednom mieste,
na hodnotenie spokojnosti občanov/klientov s KC
takisto početnosť podnetov od klientov každoročne
narastá približne o polovicu.
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Predpoklady a ciele dobrého
40
fungovania Front Officu boli
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veľmi nespokojný
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naplnené, avšak aj v uvedených
nespokojný
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oblastiach existuje priestor pre
spokojný
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priestorov Klientského centra.
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KC
referentov Klientského centra
a rýchlosťou vybavovania je
vysoká. Vopred stanovené ciele Klientského centra
Zuzana Mečiarová
spočívajúce najmä v integrácií služieb na jedno miesto,
ďalej v profesionálnej informačnej službe, zabezpečení
Obrázová príloha:
prístupnosti každý pracovný deň, centrálneho výberu
Zdroj: B. Dobrev and M. Stoewer, 2004, In: IDRC –
daní a poplatkov a zjednodušenia vybavovania agendy
CAFRAD, 2007.10
pre úradníkov boli dosiahnuté. Účinnosť a efektívnosť
fungovania Klientského centra bola teda dosiahnutá tiež.
Z výsledkov vyplynulo, že funkciu Back Office plní
Informačný systém samosprávy (ISS) a Spracovateľské
centrum kde sa zaznamenávajú, spracúvajú a ukladajú
prijaté podnety. Procesy Back Office však vykonávajú vo
veľkej miere referenti Front Office - podateľne
Klientského centra. ISS a Spracovateľské centrum
fungovali a postupne sa zdokonaľovali už pred zriadením
Klientského centra. Po jeho zriadení bolo do určitej
10 INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE (IDRC) –
miery posilnené Spracovateľské centrum. Uvedené
AFRICAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE IN ADMINISTRATION
procesy nie sú na základe zistení výskumu stále plne
FOR DEVELOPMENT (CAFRAD), 2007. Local Governance and ICTs,
využívané a je tu priestor pre ich zlepšenia, ktorý spočíva
Research network for Africa: Conceptual Framework: Assessing The
najmä v uplatnení plného používania systému ISS Implementation of ICTs in Municipal and District Councils in
digitalizácií všetkých prijatých žiadostí a podnetov,
Mauritius. LOG-IN Africa. 26 s.

DIPLOMOVÁ PRÁCA (Barbora Záhradníková) ANALÝZA PUSH A PULL FAKTOROV MIGRÁCIE
SLOVÁKOV
POCHÁDZAJÚCICH
Z REGIÓNOV
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA DO ÍRSKA
Diplomová práca sa zaoberala analýzou push a pull
faktorov migrácie Slovákov pochádzajúcich z regiónov
východného Slovenska do Írska a následne dopadmi
zahraničnej migrácie na krajinu pôvodu a jej verejnú
politiku.
Vplyvy zahraničnej migrácie na krajinu pôvodu a jej
verejnú politiku
Krátkodobá migrácia, ktorej dĺžka nepresiahne jeden rok,
môže mať žiaduce účinky v podobe zmiernenia
rozdielnosti na trhu práce v krajinách pôvodu, ktoré
bojujú s vysokou mierou nezamestnanosti. Migranti
ovplyvňujú
ekonomiku
domovskej
krajiny

vyššie straty na potenciálne vyprodukovanom HDP
v krajine. Veľmi dôležitým negatívom zahraničnej
migrácie je tiež strata investícií vynakladaných
prostredníctvom fiškálnej politiky štátu do vzdelávania.
Krajina pôvodu stráca aj na daniach, ktoré migrant platí
zo mzdy, nehnuteľnosti a spotreby každého jedného
statku, pričom to predstavuje nezanedbateľný objem
príjmov do cudzieho štátneho rozpočtu. Závažným
negatívom zahraničnej migrácie je i znehodnotenie
ľudského kapitálu, kedy migranti v hosťujúcej krajine
nepracujú vo svojom vyštudovanom odbore, ale sú na
nižšie kvalifikovanej pozícii12.
Úlohou štátu by nemalo byť zastavenie a ani zvrátenie
migračných tokov z krajiny, ale pozitívne využitie väzieb,
poznatkov a skúseností, ktoré Slováci v zahraničí
nadobudli alebo kontinuálne získavajú.
Súčasný stav problematiky
Výraznú zmenu v zahraničnej migrácii obyvateľov
Slovenska priniesol vstup SR do EÚ v máji 2004. Mnoho
ľudí odchádzajúcich do zahraničia najmä za prácou sa
orientovalo predovšetkým na tri krajiny – Veľkú
Britániu, Švédsko a Írsko, pretože otvorili svoj pracovný
trh novým členským krajinám okamžite. Výskumy
ukázali, že práve Írsko bolo druhou najpreferovanejšou
cieľovou destináciou pre migrantov zo Slovenska, hneď
za Veľkou Britániou. To znamená, že pred recesiou
pôsobil v Írsku takmer každý šiesty migrant zo
Slovenska13.
Na území Slovenska existujú určité regióny, ktoré sú
nositeľmi historickej marginality, pre ktoré je príznačná
zvýšená sídelná a zahraničná migrácia. Diplomová práca
sa detailnejšie zaoberala migračnými tendenciami
Slovákov pochádzajúcich z regiónov východného
Slovenska, kde aj v súčasnosti výrazne prevláda
zaostalosť a nerovnosti vo vývoji v porovnaní s inými
regiónmi krajiny. Táto časť práce čerpala predovšetkým

taktiež prostredníctvom remitencií, čo má za následok
rast
disponibilných
peňažných
zdrojov
a rast
kúpyschopnosti obyvateľstva. Nesporným prínosom
vyplývajúcim z návratu migranta môže byť aj prinesenie
know-how zo zahraničia, zvýšenie produktivity práce,
sieť obchodných kontaktov či zvýšenie technologickej
a informačnej úrovne ekonomiky, ako napríklad inovácie
a high-tech technológie11.
Na druhej strane, k najvýraznejším ekonomickým
negatívam
plynúcim
z migrácie
patrí
únik
vysokokvalifikovanej pracovnej sily. V tomto prípade
existuje akási priama úmera, pretože čím je
odchádzajúca pracovná sila kvalifikovanejšia, tým sú
Spišiaková, M. (2010). Sociálno-ekonomické dôsledky
medzinárodnej migrácie, s. 24-29. In: Migrácia – Príležitosť,
výzva a hrozba, Zborník príspevkov z konferencií a seminárov
Národného konventu o Európskej únii 2009, Bratislava, s. 58,
ISBN 978-80-8106-020-5
11

Ibid.
Hanzelová, E. & Kešelová, D. & Kostolná, Z. (2008). Migranti
zo Slovenska v zahraničí: fakty a súvislosti, s. 39-78. In: Rodina
a práca, Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, č. 2, s.
78, ISSN 1336-7153
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zo slovenských autorov Divinského a Bahnu14, ktorí sa
ako jedni z mála venujú problematike zahraničnej
migrácie zo Slovenska, a autorov Falťana, Gajdoša
a Pašiaka, ktorých doménou je skúmanie regionálnych
disparít15.

a pull faktory migrácie respondentov, jej pozitívne
straty/nálezy, negatívne straty/nálezy, i to, ako sa
migrácia odrazila na ich spoločenskom a rodinnom
živote.

Teoretické východisko a metodológia
Základy teórie push a pull faktorov položil Bogue, ktorý
tvrdil že k migrácii sú potrebné dva druhy faktorov. Na
jednej strane tie, ktoré človeka z územia na ktorom žije
vypudzujú (push) ako i tie, ktoré ho do iného miesta
priťahujú (pull). Podľa Jensena migrácia jednotlivca
závisí v konečnom dôsledku na celej škále subjektívnych
dôvodov a nastáva až vtedy, ak push a pull faktory
dosiahnu určitú veľkosť a intenzitu16.

Zistenia

Cieľom diplomovej práce bolo zistiť pomocou analýzy,
aké kauzality viedli Slovákov pochádzajúcich z regiónov
východného Slovenska k migrácii do Írska. Na
uskutočnenie
výskumu
bol
potrebný
hĺbkový
kvalitatívny zber dát, ktorý primárne vychádzal zo
semištruktúrovaných
osobných
rozhovorov
a brainstormingu s migrantmi – respondentmi. Následne
bol vypracovaný analytický rámec potrebný na
zadefinovanie kritérií, pomocou ktorých sa vyhodnocoval
výskum. Práca sa neobmedzovala len na verifikovanie
hypotézy. Jej cieľom bolo zistiť najmarkantnejšie push
Bahna, M. (2011). Migrácia zo Slovenska po vstupe do
Európskej únie, Bratislava: VEDA - vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied, s. 216, ISBN 978-80-224-1196-7
Divinský, B. (2005). Zahraničná migrácia v Slovenskej republike
– stav, trendy, spoločenské súvislosti, Bratislava, s. 216, ISBN 8089149-04-9
15 Viď napr. Falťan, Ľ. & Gajdoš, P. & Pašiak, J. (1995). Sociálna
marginalita území Slovenska, Bratislava: S.P.A.C.E. Centrum pre
analýzu sociálnej politiky, s. 223, IBSN 80-967403-1-8
16Jensen (2000). In: Uherek, Z. (2005). Migrace a formy soužití
v cílových prostorech, s. 261-262. In: Hirt, T. & Jakoubek, M.
(eds). Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identity.
Antropologická perspektiva, Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.
258-274
14

Migrácia respondentov zahŕňala viac aspektov
a podieľalo sa na nej viacero faktorov. Hranica medzi
primárnym a sekundárnym dôvodom bola v mnohých
prípadoch krehká a dôvody migrácie navzájom úzko
súviseli a prelínali sa. Najvýraznejšie push faktory
migrácie zo Slovenska predstavovali: nevyhovujúce
finančné/platové
ohodnotenie;
nevyhovujúce
a nedostatočné pracovné príležitosti v regióne; vízia
väčšej perspektívy v migrácii než v zotrvaní na Slovensku
a túžba vyskúšať a zažiť niečo nové. Medzi
najvýraznejšie pull faktory migrácie do Írska patrilo:
lepšie finančné ohodnotenie – zlepšenie finančnej
situácie; možnosť nájsť si prácu, ktorá človeka napĺňa;
zvýšenie životného štandardu; možnosť zdokonaliť sa
v jazyku; spoznať a zažiť niečo nové. Zároveň boli všetci
respondenti v situácii, keď mali v Írsku známych
a priateľov, ktorí pre migrantov predstavovali výrazný
pull faktor. Práve tu sa potvrdila teória migračných
sietí17, podľa ktorej majú migračné siete tendenciu
podporovať migrantov k prispôsobeniu sa novému
prostrediu, poskytujú informácie a praktickú podporu
migrantom pri realizácii ich migrácie a v novej krajine im
pomáhajú napríklad s ubytovaním či zamestnaním.
Existencia sietí môže byť významným stimulom pre
migráciu a vybranie si konkrétnej cieľovej krajiny.

Barbora Záhradníková

17

Sales, R. (2007). Understanding Immigration and Refugee
Policy. Contradictions and continuities, University of Bristol: The
Policy Press, s. 282, ISBN 978-1-86134-452-6

Čo (sa) učíme
Sociologické aspekty
verejnej politiky
Predmet sociologické aspekty prináša teoretický
i praktický
pohľad
na
sociálne
problémy
v spoločnosti. Cieľom predmetu je definovať rôzne
pohľady na verejnú politiku v sociálnej oblasti ako aj
to, v čom je špecifický sociologický pohľad na
verejnú politiku. Venujeme sa tomu, čo je sociálna
politika, čo je jej cieľom a skúmame nástroje, ktoré
využíva na ich dosiahnutie. Predstavujeme hlavné
problémy v sociálnej oblasti a ponúkame rôzne
možnosti prístupu k ich riešeniu. Jednotlivé prístupy
ilustrujeme príkladmi najmä z krajín Európskej
únie, ale aj širšieho sveta. V centre pozornosti je
však Slovensko a nové členské krajiny EÚ. Jednotlivé
oblasti sociálnej politiky predstavíme aj v rámci
širšieho historického a politického kontextu, ktorý je
často prehliadaný. Príklady študentom pomôžu
nadobudnúť lepší základ pre kritickú analýzu
jednotlivých
prístupov
k sociálnej
politike
a umožnia im tak lepšie porovnať a vyhodnotiť
sociálnu politiku v rôznych krajinách.
Kurz je rozdelený do ôsmich prednášok na základe
tematických okruhov, v rámci ktorých je sociálna
politika najdôležitejšia – zamestnanosť, sociálna
kohézia, chudoba, zdravotné postihnutie, dôchodky,
rodina alebo rovnosť pohlaví. Na týchto témach,
ktoré sa dotýkajú bežných ľudí, sa dá najľahšie
pochopiť vplyv jednotlivých aspektov sociálnej
politiky na obyvateľstvo. Každá z nich je spracovaná
v rámci osobitnej prednášky a podložená ďalšími
doplnkovými zdrojmi, z ktorých sa študenti môžu
dozvedieť viac o danej problematike. Hlavnými
autormi, z ktorých budú študenti čerpať, sú
LeGrand, Barr a McCann. Každá prednáška bude
kombinovať rôzne teórie, aby tak vytvorila širšiu
teoretickú diskusiu. Teoretické poznatky budeme
ilustrovať dátami, vďaka ktorým možno zhodnotiť
úspešnosť sociálnej politiky.
Sociologické aspekty verejnej politiky sú povinným
predmetom
pre
prvý
ročník
študentov
magisterského stupňa na ÚVPE. Zaujme však
všetkých, ktorí chcú vedieť viac o vývoji sociálnej
politiky na Slovensku v porovnaní s inými krajinami,
ako aj tých, ktorí sociálnu politiku doteraz vnímali
len cez jednu konkrétnu optiku, napr. ekonomickú,
politickú alebo sociologickú. Snažíme sa v ňom
uplatniť a zdokonaliť viacero akademických
zručností, najmä schopnosť kritického myslenia a

schopnosť komparatívnej analýzy, čo študentom
v budúcnosti pomôže v rámci zamerania sa na
ktorúkoľvek oblasť verejnej politiky. Poznatky
z tohto predmetu môžu študenti využiť aj pri
predmetoch zameraných na praktickú oblasť tvorby
alebo analýzy verejnej politiky (napr. Nástroje
verejnej politiky alebo Analýza verejnej politiky).

Hodnotenie predmetu:
Test
60%
Wikipráca na www.socialnapolitika.eu 40%
Wikipráca je realizovaná za účelom
vylepšenia
online
učebnice
www.socialnapolitika.eu.
Spočíva
v tom, že študenti navrhnú rôzne
konkrétne
vylepšenia
tejto
webstránky. Napr. návrh materiálu, na
ktorý sa môže v učebnici linkovať
(články/blogy/iné
materiály)
aj
s návrhom presného miesta, kde ho
umiestniť, ale aj nájdenie chýb, či už
obsahových, štylistických alebo aj
preklepov.

Stručná osnova predmetu:
1.
Kľúčové pojmy sociálnej politiky
a jej typológia
2.
Trh práce
3.
Sociálna kohézia, chudoba a sociálne
vylúčenie
4.
Zdravotné postihnutie, dlhodobá
starostlivosť a sociálne služby
5.
Zabezpečenie príjmu v starobe
6.
Rodinná politika a deti
7.
Rodová rovnosť
8.
Vplyv Európskej únie na sociálnu
politiku
Miroslav Beblavý

VEGA pre ÚVPE
Ako sme v krátkosti informovali v minulom čísle
PPN, náš ústav získal v tomto roku vedecký grant
VEGA, ktorý udeľuje MŠ SR. Grant sa vzťahuje na
projekt „Podoby New Public Managementu a
aplikácia jeho princípov v podmienkach
Slovenska“. Výskumný tím tvoria Ľudmila
Malíková, Alexandra Poláková-Suchalová, Tomáš
Jacko, Ľuba Vávrová, Ľudmila Staňová, Dana
Bajusová (Ekonomická univerzita) a Juraj Nemec
(Univerzita Mateja Bela). Projekt bude trvať do
konca roka 2013.
Niekoľko viet o NPM
Aj keď sa pravidelní čitatelia PPN mohli
v posledných vydaniach časopisu častejšie stretnúť
s týmto pojmom, mnohí určite privítajú krátke
zhrnutie problematiky. New Public Management
(NPM) je pojmom, ktorý sa používa viac v
akademickom svete odborníkmi na problematiku
tvorby a analýz verených politík, napriek tomu, že v
jeho praktickej aplikácii je každodenne súčasťou
politiky a politikov už aj na Slovensku. S použitím
relatívne veľkej miery zjednodušenia je NPM možné
charakterizovať ako takú reformu spravovania vecí
verejných, ktorá využíva prvky z oblasti
manažérskej teórie a praxe súkromného sektora a
zavádza ich do praxe vo verejnom sektore, čím sa
snaží zefektívňovať procesy tvorby verejných
politík.
Nápad inšpirovať verejnú správu
myšlienkami a postupmi teórie manažmentu
inicioval okrem iných Frederick W. Taylor
začiatkom 20. storočia. Ten otvorene tvrdil, že
základné princípy manažmentu nie sú výhradnou
doménou priemyslu, ale sú aplikovateľné vo
všetkých oblastiach ľudského života. Teda aj vo
verejnej správe. Reálna snaha zaviesť princípy
manažmentu do verejnej správy však prichádza až v
60. rokoch 20. storočia a prudko sa rozvíja až v
osemdesiatych rokoch. Najviac popisované príklady
tohto obdobia sú reformy realizované Ronaldom
Reaganom v USA a Margaret Thatcherovou vo
Veľkej Británii. V regióne strednej a východnej
Európy prichádza NPM na scénu až po páde
komunizmu.
Výstupom budú monografia a konferencia
Hlavným účelom projektu je priniesť prvý ucelený
text na tému New Public Managementu (NPM),
ktorý bude obsahovať nielen teoretické aspekty
tohto fenoménu, ale aj jeho príklady a využitie v

slovenskom prostredí. Publikácia a výskum budú
nielen prínosom pre študentov a vedeckých
pracovníkov, ale budú tiež predstavovať prínos pre
spoločenskú prax politikov, úradníkov, manažérov a
iných pracovníkov zaoberajúcich sa prácou,
zlepšovaním a reformou verejného sektora na
Slovensku. Hlavným vedeckým cieľom je preto
doplniť medzeru vo vednej oblasti verejnej správy
na Slovensku o odbornú publikáciu, ktorá však má
ambíciu osloviť aj širšiu odbornú verejnosť. Žiadna
slovenská publikácia sa doposiaľ problematike NPM
nevenuje komplexne, teda v teoretickej i praktickej
rovine. Cieľom prekladaného projektu je preto
nielen vyplniť túto medzeru, ale aj ponúknuť
komplexnú, hutnú a podrobnú vedecko-výskumnú
monografiu, ktorá by okrem aplikácií NPM v praxi
poskytovala aj teoretický základ.
Takáto publikácia bude mať aj vďaka širokej téme,
akou je NPM, veľmi interdisciplinárny charakter a
bude zaujímavou predovšetkým pre študentov a
pedagógov odborov verejná politika a verejná
správa, ale aj manažment, sociológia, politológia,
ekonómia, atď. V neposlednom rade výskum a
publikácia poskytnú poznatky užitočné a
aplikovateľné aj pre vedeckú prax, a to napr. pre
manažérov miest a obcí Slovenska (primátorov,
starostov, prednostov a pod.), ale aj vládnych
činiteľov a štátnych úradníkov. Zvolenou formou a
metodológiou výskumu riešitelia projektu tiež
sledujú popularizáciu ideí, filozofie a nástrojov NPM
na Slovensku a tiež reforiem verejnej politiky ako
takej. Cieľom autorov je preto v dlhodobom
horizonte zintenzívniť a urýchliť prijímanie
efektívnych, účelných a ekonomických rozhodnutí v
slovenskej verejnej správe. Súčasťou tejto snahy
bude organizácia konferencie v poslednej časti
projektu, na ktorú plánujeme pozvať nielen vedecké
špičky v oblasti NPM, ale aj manažérov, ktorí reálne
nástroje NPM každodenne využívajú a chceli by sa
podeliť o svoje skúsenosti.
Vedúci projektu a riešitelia už kontaktovali
viacerých odborníkov v zahraničí (napr. František
Ochrana – FSV Univerzity Karlovy v Praze; David
Špaček - Masarykova univerzita), ktorí by mali
záujem spolupracovať na publikácii a samotnom
výskume. Ich účasť bude vysoko cenená aj na
plánovanej konferencii. Taktiež by mohli obohatiť
samotnú publikáciu, či už o zahraničné prípadové
štúdie, ktoré by slúžili ako komparatívne doplnenie,
spestrenie a lepšie uchopenie témy NPM, ktorá nesie
so sebou medzinárodný aspekt. Táto spolupráca
bude slúžiť v prípade publikácie ako ilustrácia inak

výlučne na Slovensko orientovanej praktickej časti
publikácie.
Publikácia
Ako už bolo spomenuté, hlavným výstupom
projektu bude monografia o NPM. Kniha bude
rozdelená do dvoch hlavných častí: teoretickej
a praktickej. Teoretická časť bude obsahovať
kapitolu o histórii NPM, o jeho súčasnom vnímaní,
a taktiež bližšie predstaví vybrané piliere NPM
(napr. manažérsky spôsob riadenia, kontrola
výstupov, decentralizácia poskytovania služieb, atď.).
Praktická časť knihy bude vychádzať práve zo
základných pilierov NPM a autori sa ku každému
z nich budú snažiť priradiť minimálne jednu
prípadovú štúdiu. Dá sa predpokladať, že pri
viacerých prípadových štúdiách bude dochádzať
k prieniku pilierov alebo typických znakov NPM.
Medzi plánovanými prípadovými štúdiami by
nemali chýbať témy ako napr. reforma verejnej
správy na Slovensku, hodnotenie a odmeňovanie
zamestnancov, programové rozpočtovanie, atď.
Plán a stav projektu
Projekt je realizovaný v štyroch fázach. Počas prvej
fázy prebehli úvodné stretnutia a rozdelili sa úlohy v
rámci realizácie projektu. Vytvoril sa zoznam
kľúčovej literatúry, z ktorej sa momentálne
dokončuje teoretická kapitola monografie, a z ktorej
budú jednotliví autori neskôr vychádzať v ich
prípadových štúdiách. Najdôležitejšou časťou druhej
fázy projektu bude hlavne vypracovanie praktickej
časti publikácie, t.j. štúdium relevantnej literatúry,
výskum, resp. zber dát a písanie prípadových štúdií.
Následne
prebehne
pripomienkovanie
a dopracovanie prípadových štúdií do finálnej
podoby. V tretej fáze sa vypracuje záverečná
kapitola, ktorá bude nielen sumarizovať zistenia
jednotlivých autorov, ale zároveň ponúkne
odporúčania v tejto oblasti. Náročný bude tiež
proces editovania monografie a prípravy do tlače.
Počas poslednej, štvrtej fázy sa uskutoční
konferencia, na ktorej budú prezentované výsledky
výskumu, samotná publikácia, ale aj skúsenosti so
zavádzaním NPM, prípadne iných porovnateľných
reforiem. Riešitelia projektu pri organizácii
konferencie ako aj pri ostatných štádiách projektu
radi privítajú pomoc študentov ÚVPE, FSEV
a ďalších dobrovoľníkov. V prípade záujmu prosím
kontaktuje autora článku.

Spôsob riešenia
Metodologické postupy, prostredníctvom ktorých
bude realizovaná výskumná časť predkladaného
projektu sú zvolené tak, aby sa podarilo naplniť
stanovené ciele, t.j. aby bola komplexne pokrytá
problematika NPM ako v teoretickej, tak aj v
praktickej rovine. Všeobecne je však možné
skonštatovať, že výskum počíta ako s kvalitatívnym
výskumným prístupom, tak aj s kvantitatívnym,
príp. ich kombináciou.
V prvej fáze realizácie projektu bude využitý ako
hlavný metodický prístup analýza relevantných
odborných textov, syntéza a následná tvorba
analytického rámca, Jeho výsledkom budú
indikátory, na základe ktorých budú vybrané
relevantné prípadové štúdie, ktoré detailne pokryjú
rôzne aspekty NPM na Slovensku.
Druhá fáza predkladaného projektu bude zameraná
na realizáciou výskumu, ktorého výsledkom majú
byť konkrétne prípadové štúdie zamerané na rôzne
aspekty NPM na Slovensku. Ako metodologický
prístup je zvolený kvalitatívny výskum realizovaný
prostredníctvom
výskumného
nástroja
tzv.
prípadovej štúdie. Podľa rôznych autorov v oblasti
metodológie je vhodným nástrojom na zachytenie
konkrétnosti a komplexnosti jedného prípadu práve
prípadová štúdia. Keďže cieľom výskumu je
komplexne popísať fenomén NPM na Slovensku, je
nevyhnutné do hĺbky skúmať jeho základné
charakteristiky a aspekty, a z nich následne vyvodiť
všeobecne platné konštatovania o spôsobe jeho
fungovania v podmienkach Slovenska. Preto je
možné považovať prípadovú štúdiu za vhodný
metodologický nástroj.
Primárny zber dát v rámci tvorby prípadových
štúdií bude ponechaný na konkrétnych autoroch,
keďže z hľadiska ich odbornosti je vhodné ponechať
im v tomto ohľade výskumnú voľnosť, avšak ako
odporúčané výskumné prístupy im budú navrhnuté
hlavne pološtruktúrované rozhovory s relevantnými
aktérmi, príp. ak budú považovať za potrebné
podporiť výstupy z kvalitatívnych metód, aj
kvantitatívnym spôsobmi, za vhodný spôsob je
považovaný hlavne dotazník, pri ktorom už
následne autori a výskumníci zabezpečia
reprezentatívnosť a validitu výsledkov a dát.
V poslednej časti bude opäť použitá metóda syntézy
jednotlivých zistení z prípadových štúdií,
prostredníctvom ktorej budú vyvodené všeobecne
platné závery a následne odporúčania.
Tomáš Jacko

Recenzia

C. Pollitt a G. Bouckaert: Reforma
verejného manažmentu. Komparatívna
analýza – New Public Management,
Governance a neo-weberiánsky štát18
„Biblia“ medzi knihami o reformách vo verejnej
správe vyšla už v treťom vydaní.
Tretie vydanie
Okrem
farebnejšieho
a krajšieho
obalu
(čisto
subjektívne, pozn. autora) prináša tretia edícia knihy aj
dlhší podnadpis (Public Management Reform:
A
Comparative Analysis - New Public Management,
Governance, and the NeoWeberian
State),
ale
predovšetkým
doplnené
a aktualizované informácie, o 20
strán viac textu a dve úplne nové
kapitoly. Ale všetko postupne.
Od prvého vydania v roku 2000, sa
táto publikácia etablovala ako
štandardný
text
a maják
v nekonečnom mori odborných
textov na tému verejnej správy.
Kniha sa stala obľúbenou nielen
medzi študentmi po celom svete
ako jeden zo základných učebných
textov, ale zároveň je aj jednou
z najcitovanejších
medzi
akademikmi.
Ústav
verejnej
politiky
a ekonómie
(ÚVPE)
v tomto nie je výnimkou a naši
študenti majú možnosť sa s ňou
bližšie zoznámiť hneď na niekoľkých predmetoch19.
Zaujímavosťou je, že nebýva bežné, aby európski autori20
tak úspešne prerazili na inak americkými autormi
dominovaný knižný trh.
Prvé reformy identifikované a nesúce známky New
Public Managementu sa naplno prejavili na začiatku
Pollitt, C.; Bouckaert G. 2011. Public Management
Reform. A Comparative Analysis: New Public Management,
Governance, and the Neo-Weberian State. New York:
Oxford University Press.
19 Napr. predmet Nástroje verejnej politiky (doc. K.
Staroňová); Moderné teórie riadenia spoločnosti (doc. E.
Sičáková-Beblavá a doc. K. Staroňová).
20 C. Pollitt pochádza z Veľkej Británie, G. Bouckaert z
Belgicka.
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a v polovici 80. rokov minulého storočia. Druhé vydanie
tejto publikácie (2004) tak obsahovalo a zaznamenávalo
vývoj a zmeny približne počas 23 rokov reforiem.
Posledné tretie vydanie (2011) prináša obdobie o šesť
rokov dlhšie a ako autori sami zdôrazňujú, boli to veľmi
rušné roky. Keďže sa aj tentokrát snažili pripraviť knihu,
ktorá by bola stráviteľnou, pri niektorých, predovšetkým
starších informáciách, museli byť ešte viac selektívni.
Public Management Reform predstavuje porovnávaciu
analýzu nedávnych zmien a reforiem vo verejnej správe a
verejnej politike v 12 krajinách (Austrália, Belgicko,
Kanada, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko,
Holandsko, Nový Zéland, Švédsko, Spojené kráľovstvo,
Spojené štáty americké) a Európskej komisii. Sami autori
priznávajú, že od prvej edície dostávajú pravidelné
ponuky a výzvy doplniť publikáciu o ďalšie štáty. Je
škoda, že v tejto po všetkých
stránkach
vynikajúcej
publikácii
absentujú
prípadové štúdie rozvojových
alebo aspoň tranzitných
krajín.
Boli
by
určite
prínosom, a to nielen pre
účely komparácie. Študenti a
akademici
venujúci
sa
krajinám východnej Európy
tak
musia
pre
účely
prípadových štúdií siahnuť
skôr po iných tituloch.
Zmeny v kapitolách
Všetky kapitoly tretieho
vydania boli prepracované a
doplnené. Autori začlenili
množstvo
aktualizovaných
empirických údajov, a tiež
zaviedli nový teoretický a koncepčný rámec, ktorý
vychádza z troch vedúcich vízií reformy21. Jednotlivé
kapitoly tak ako v predchádzajúcich vydaniach majú za
cieľ podrobne analyzovať kľúčové debaty, proces zmeny
Prvou je racionálne, hierarchické plánovanie, analýza
nákladov a prínosov projektu, a tiež presvedčenie že
veda a odbornosť vedú k rozvoju (polovica 60. rokov až
do konca 70. rokov 20. storočia). Druhou je New Public
Management, ktorý hovorí, že spôsoby súkromného
sektora zvyšujú efektivitu, a že lepší manažment je
riešením na všetko (koniec 70. rokov do začiatku 90.
rokov). Treťou je vízia bez dominantného modelu.
Existuje súčasne niekoľko kľúčových konceptov vrátane
governance,
sietí
[networks],
partnerstiev,
transparentnosti, dôvery, atď. (koniec 90. rokov
doteraz).
21

(reformy), rôzne národné systémy a ich trajektórie (t.j.
smerovanie aj s ohľadom na minulosť), výsledky,
politické faktory, paradoxy a kompromisy v ucelenej
forme. Druhá polovica knihy, ktorá obsahuje práve
profily a prípadové štúdie 12 krajín je veľmi užitočným
zdrojom pre študentov. Obsahuje totiž veľmi prehľadné
a stručné vysvetlenie hlavných reforiem jednotlivých
krajín.
Prvá kapitola je úplne nová a nebola súčasťou prvých
dvoch vydaní. Okrem toho, že vymedzuje rámec knihy
a predstavuje klasickú úvodnú kapitolu, zároveň prináša
prehľad akademických diskusií na tému reformy
verejného manažmentu. Predstavuje tiež už spomenuté
tri hlavné modely alebo vízie reformy. Tie sú samozrejme
súčasťou aj ďalších kapitol, v ktorých ich autori bližšie
rozoberajú.
Druhá kapitola prináša model procesu reformy
verejného manažmentu. Autori si však tentokrát dali ešte
viac záležať na vysvetlení jeho výhod a nedostatkov.
Úplnou novinkou je zaradenie medzinárodného rozmeru
tohto modelu oproti modelu procesu reformy iba
v jednom štáte.
Tretia kapitola, ktorá sa zaoberá politickoadministratívnymi nastaveniami jednotlivých štátov
bola tiež doplnená o aktuálne informácie, a tiež množstvo
nových komparatívnych štúdií. Politicko-administratívne
vzťahy majú významný vplyv na proces reformy
verejného manažmentu. Autori okrem iného tvrdia, že
práve nastavenie a vzťah týchto dvoch elít spôsobuje
často odlišný vývoj reforiem, a to
aj v krajinách
s podobným ekonomickým vývojom.
Štvrtá kapitola o „trajektóriách modernizácie a
reformy“ bola do značnej miery pozmenená. Autori sa
museli vyrovnať s množstvom nových dát a nedávnych
pokusov o reformy. Téma bola navyše od poslednej
edície knihy viacerými autormi teoreticky a koncepčne
doplnená – bolo preto potrebné spomenúť tieto
prebiehajúce akademické debaty.
Piata kapitola sa zaoberá výsledkami reforiem
jednotlivých krajín a ich porovnaniami. Keďže od prvého
vydania knihy došlo k veľkému nárastu rôznych
medzinárodných indexov a rebríčkov, bolo nevyhnutné
kapitolu o tieto nové dáta doplniť. Autori sa zároveň
snažili poskytnúť vlastnú analýzu nových dát. Priznávajú
však, že vyhodnocovanie reforiem ostáva aj po rokoch
nedostatočné.
Šiesta kapitola sa vracia ku vzťahu medzi politikou
a manažmentom. Autori sa napríklad zamýšľajú nad

potrebou nadobudnutia manažérskych schopností nielen
pre vyšších úradníkov, ale tiež pre politikov. Kapitola
bola, podobne ako tie predchádzajúce, do značnej miery
obmenená.
Siedma kapitola je viac-menej nová. Aj keď pôvodná
štruktúra kapitoly sa nemenila, je však doplnená
a reflektuje aktuálnu diskusiu a príklady z praxe. Zoberá
sa „dohodami, rovnováhou, limitmi, dilemami,
a kontradikciami“, ktoré nevyhnutne pri reforme
verejného manažmentu nastávajú. Ako príklad môžeme
uviesť potrebu zvyšovať otvorenosť a transparentnosť
vládnutia, ale súčasne zachovávať a zvyšovať ochranu
súkromia a osobných údajov.
Podobne ako prvá kapitola, je aj ôsma kapitola - napriek
rovnakému názvu - úplne nová. Autori sa snažia nielen
spojiť a zosumarizovať predchádzajúce kapitoly, ale
zároveň prinášajú vlastné „reflexie“ na nasledujúce
otázky:





Aké boli hlavné trajektórie reforiem v období
rokov 1980 až 2010?
Aké boli výsledky týchto reforiem?
Aké implikácie vyplývajú z týchto skúseností pre
budúcnosť?
Aký typ odpovedí hľadáme a aký typ odpovedí
môžeme reálne očakávať?

Kniha sa rovnako ako jej prechádzajúce vydania veľmi
dobre čítala a svoje ciele spĺňa do bodky. Je to „studentfriendly“ čítanie obsahujúce prehľadne a zrozumiteľne
napísané
kapitoly
vrátane
veľmi
užitočných
sumarizujúcich tabuliek. Prípadové štúdie, ktoré sú
súčasťou knihy predstavujú povinný študijný materiál
pre všetkých tých, ktorí sa venujú systémom a reformám
verejnej správy v jednotlivých krajinách, ako aj
komparatívnym štúdiám a výskumu. Ako zaujímavosť
ešte spomeniem, že kniha nám spolu s kolegyňou
Mgr.Alexandrou Polákovou Suchalovou, PhD slúžila ako
inšpirácia pre podanie projektu VEGA, o ktorom píšeme
v predchádzajúcom článku (str. 32).
Tomáš Jacko

Ak máte záujem v najbližšom čísle PPN
publikovať Vašu recenziu na odbornú
literatúru súvisiacu s verejnou politikou,
pošlite nám ju na
publicpolicynews@gmail.com .

Zo študentských
samospráv
ŠRVŠ SR – Študentská rada vysokých
škôl Slovenskej republiky
Čo robí ŠRVŠ
Študentská rada vysokých škôl je
študentská organizácia, ktorá zastupuje
všetky vysoké školy na Slovensku. Jej
členovia, delegáti, obhajujú záujmy
študentov, chránia ich práva a zároveň
tlmočia názory študentov a vyjadrujú sa
ku krokom MŠVVaŠ SR.
„ŠRVŠ-ka“ bola zriadená MŠVVaŠ SR, no
napriek
tomu
je
nezávislým
a samostatným orgánom. Aktívne sa
zapája
do
procesu
tvorby
vysokoškolských právnych predpisov.
Delegáti reagujú na aktuálne dianie vo
vysokom školstve. Napríklad nedávno
bol v médiách prezentovaný postoj ŠRVŠ
v kauze
netransparentne
nadobudnutých
vysokoškolských titulov, či k zmenám spojeným
s ozdravným balíkom týkajúcim sa odvodov do sociálnej
poisťovne, ktoré sa mali dotknúť aj dohôd študentov.

studentsky.ombudsman@srvs.sk. Ak ho však niekedy
budete kontaktovať, nezabudnite uviesť Vaše meno,
pretože anonymné podnety študentský ombudsman
nevybavuje.
Nové vízie
ŠRVŠ po dvoch rokoch zmenilo predsedníctvo, ktorému
najnovšie šéfuje bývalá študentka našej fakulty, Katka
Stoláriková. Tá sa pustila do
šéfovania s pevným odhodlaním
dostať ŠRVŠ bližšie k študentom.
Jednou z ciest je aj séria
prezentácií
určená
prvákom
s názvom Lov na prvákov, ktorá sa
uskutočnila aj na našej fakulte.
Ďalšie aktivity ŠRVŠ
ŠRVŠ spolupracuje s viacerými
partnermi, či už domácimi, alebo
zahraničnými. Samotná ŠRVŠ je
súčasťou Európskej organizácie
s názvom European Students’
Union. Taktiež spolupracuje s ESN
(Erasmus Student Network).
Práve s nimi spolupracovali pri
organizovaní
Zimných
študentských hier, ktoré sa po
prvý krát konali vo februári tohto
roku na Donovaloch. Ďalšieho ročníka sa opäť budú môcť
zúčastniť všetci študenti, či už slovenskí alebo
zahraniční, ktorí sa radi lyžujú, ale aj zabávajú a radi
spoznávajú nových ľudí.

Študentský ombudsman
Inšpirovaná úspešným príkladom z Poľska, ŠRVŠ založila
na Slovensku inštitút študentského ombudsmana,
ktorého úlohou je najmä poskytovanie právneho
poradenstva.22 Prvým a zatiaľ posledným študentským
ombudsmanom sa stal JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Pokiaľ si myslíte, že Vaše práva študenta boli porušené,
či už pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti vysokej
školy, môžete sa na neho obrátiť e-mailom na

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti ŠRVŠ,
študentskom ombudsmanovi, či chcete niečo zmeniť
alebo zlepšiť, navštívte stránku http://www.srvs.sk/ .
Taktiež môžete viac informácií vyhľadať na facebooku:
http://www.facebook.com/srvs.sk.
Ľubica Šimková
22

Viac info na http://www.srvs.sk/sk/studentsky-ombudsman/

Študentská poradňa
E-learning ťa potrebuje! Viete si predstaviť
štúdium bez…?

Na Ústave verejnej politiky a ekonómie už niekoľko rokov
funguje e-learningový portál uľahčujúci život nielen
učiteľom, ale aj študentom. Postupne si na túto novinku
zvykol učiteľský zbor a jeho výhody už vedia naplno
využívať mnohí skúsenejší študenti chápajúci prácu s týmto
systémom
vážne.
V tomto
článku
predstavíme to, čo elearning
dokáže
a vzdelávanie
na
školách
bez
tejto
vymoženosti nie.
Viete si predstaviť
štúdium bez potreby
hľadať v knižniciach
knihy či texty? Vďaka
e-learningu máte všetku
potrebnú
literatúru
umiestnenú na stene
jednotlivých predmetov. Nemusíte nikam chodiť a máte
možnosť s týmito textami pracovať z pohodlia svojho
domova. Zároveň sa na váš počítač dostanú texty a učebné
zdroje, ktoré si v kníhkupectve jednoducho nekúpite.
Kde hladať: Učebný materiál nájdete v samotnom predmete
v jednotlivých prednáškach oddelených podľa témy, alebo
dátumu.
Viete si predstaviť štúdium bez hľadania nástenky
s termínmi skúšok či testov?
Prostredníctvom elearningu sa môžete bez stresu a horkej krvi, ktorá býva
prítomná pri predbiehaní sa pred nástenkou, zapísať na
termín skúšky či testu. Stačí len sledovať termíny a rýchle
kliky na myši.
Kde hladať: Pokiaľ pedagóg túto funkcionalitu využíva, tak
ju nájdete na vrchu steny predmetu pri sylabe. Pedagógovia
umiestňujú hlasovacie tlačidlá k samotným skúškam.
Viete si predstaviť štúdium bez naháňania prezentácií od
spolužiakov? Určite poznáte ten pocit, keď si musíte
vypýtať prezentáciu od jediného spolužiaka, ktorému ju dal
pedagóg. Neviete, kedy bude spolužiak v škole, či
prezentáciu naozaj zavesí tam kam má a naozaj sa k nej

dostanete. Na e-learningu však máte všetky prezentácie
dostupné a môžete si ich stiahnuť.
Kde hladať: Prezentácie nájdete spolu s iným učebným
materiálom v jednotlivých prednáškach oddelených podľa
témy či dátumu.
Viete si predstaviť štúdium bez potreby
zháňať pedagóga v škole počas jeho
kontaktných hodín? E-learning poskytuje
diskusné fóra či dokonca chat, prostredníctvom
ktorého
môžete
s pedagógom
priamo
komunikovať. Spýtať sa otázku a dostať
odpoveď je proces trvajúci 10 minút.
Kde hladať: Všeobecné diskusné fórum sa vždy
nachádza úplne hore na stene predmetu.
Tematické fóra sú potom umiestnené v rámci
jednotlivých prednášok.
Viete si predstaviť štúdium bez potreby
zisťovania si známok počas kontaktných
hodín u pedagóga? Vďaka e-learningu máte
neustále
prehľad
o svojich
známkach
z jednotlivých aktivít. Vďaka tomu môžete priebežne
sledovať ako sa vaša finálna známka vyvíja a kedy treba
zabrať.
Kde hladať: Výkaz známok nájdete v ľavom stĺpci v časti
týkajúcej sa toho konkrétneho predmetu.
Viete si predstaviť štúdium bez
tlačenia
vypracovaných
zadaní? V rámci e-learningu je
preferované
odovzdávanie
zadaní elektronickou formou do
vopred definovaného priečinka.
Vďaka
tomu
nemusíte
odovzdávať
svoje
zadania
pedagógovi
počas
hodiny
a hľadať najbližšiu tlačiareň.
Namiesto toho jednoducho
odovzdáte zadanie v termíne do
príslušného priečinka.
Kde
hladať:
Buttony
na
odovzdávanie jednotlivých zadaní nájdete v jednotlivých
prednáškach pod učebným textom.
Viete si predstaviť štúdium bez potreby sledovať
termíny vo svojom zápisníku? E-learningový portál v sebe
obsahuje kalendár, do ktorého sa automaticky zapisujú
všetky kľúčové termíny ako napríklad termíny odovzdania
zadaní, testov a podobne. Tento kalendár je dostupný hneď
pri prihlásení sa na portál.
Kde hladať: Kalendár je zväčša dostupný ako samostatné
okno v pravom stĺpci na portáli. Táto funkcia však musí byť
povolená zo strany pedagógov, ktorí do kalendára napĺňajú
termíny.
Všetky tieto funkcionality e-learningový portál obsahuje
a sú vám k dispozícií, pokiaľ ich pedagóg využíva. Pokiaľ by
ste chceli niektorú z týchto funkcií využívať, ale nemôžete,
tak požiadajte svojho učiteľa, aby túto funkciu spustil.

Matúš Čupka
Externý doktorand ÚVPE
a administrátor e-learningového portálu

Názory a komentáre
Ponechať alebo zrušiť štátne skúšky?
Na verejnosti prebieha diskusia o viacerých zmenách
v systéme vysokého školstva, ktorú rozprúdil súčasný
minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan
Čaplovič
(SMER-SD).
Sústreďuje
sa
predovšetkým na dve
kľúčové témy - zrušenie,
respektíve
zmenu
externého
štúdia
na
dištančné
a
otázku
zrušenia štátnej skúšky a
ukončenia
vysokoškolského štúdia
iba obhajobou diplomovej
práce. Zatiaľ čo prvá téma
sa súčasných študentov
dotknúť nemusí, tá druhá,
naopak, môže znamenať
výrazné zmeny. Preto som
sa ako absolvent rozhodol
využiť tento priestor na vyjadrenie svojho názoru.
Otázka teda znie - ponechať alebo zrušiť štátne skúšky?
Ak by mi dal niekto na výber pred absolvovaním štátnej
skúšky na FSEV UK, bez váhania by som odpovedal: „Áno,
zrušte štátnu skúšku, budem to mať ľahšie!“ Všetky
predmety som predsa absolvoval na to, aby som získal
dostatok kreditov a bol pripustený k obhajobe
diplomovej práce. Teraz mám znovu čítať stovky strán
textu a vracať sa k zabudnutým veciam len preto, aby
som ich opäť zabudol?
Po zvládnutí štátnic a vytriezvení zo všetkých formálnych
i neformálnych náležitostí som však názor zmenil. Možno
za to mohol pocit zaslúženej voľnosti. Bolo to náročné,
ale mal som to za sebou.
Keď sa nad vyššie uvedenou otázkou zamyslím teraz,
hovorím: „Nie. Ponechajte štátnu skúšku!“ Diplom, ktorý
som získal, bol predsa zaslúžený a okrem dosiahnutého
vzdelania vypovedá o náročnosti štúdia, z ktorého je
následne odvodená jeho hodnota. Ak mi dnes niekto
povie, že štátna skúška je prežitok a formalita, rád sa ho
spýtam, kde študoval. Štátna skúška, ako som ju zažil ja,
totiž ani zďaleka nepôsobila ako formalita. Vďaka nej
som sa donútil vrátiť k zabudnutým materiálom a
získané vedomosti znovu spájať do súvislostí.
Na druhej strane si ale myslím, že štátna skúška ukrajuje
študentovi z možnosti plnohodnotne prezentovať
diplomovú prácu a jej výsledky. Spolužiakov je veľa, a tak
má veľmi malý priestor na to, aby predstavil diplomovú
prácu, výskum, jeho metódu a závery, ku ktorým dospel.
Je doslova poháňaný, aby čo najrýchlejšie zhrnul jej

kľúčové body a pristúpil ku štátnej skúške. Pri tej ho
opäť tlačia rýchlo zodpovedať vytiahnuté otázky
(samozrejme po predchádzajúcej príprave), aby uvoľnil
priestor pre ďalšieho kolegu alebo kolegyňu. Ak vo mne
niečo na štátnej skúške vyvolalo dojem formality, tak to
bol práve časový tlak.
Pokiaľ chce niekto zvyšovať kvalitu slovenského
vysokoškolského štúdia, rušenie štátnych skúšok nie je
tou správnou cestou. Stále
totiž existujú študenti, ktorí si
nechajú záverečnú prácu
vypracovať a po „nabrifovaní“
ju pred komisiou dokážu
hravo obhájiť. Ak sa niekto
odvoláva
na
zahraničné
vysoké školy, ktoré štátne
skúšky nemajú, určite má
pravdu. Podľa mňa je však
nesprávne poukazovať len na
jeden
drobný
element
zahraničných vysokých škôl a
ich
zvyšok
zakrývať.
Zahraničné univerzity sa napr.
snažia zapájať študentov do
praxe či do vypracovávania
priebežných projektov už počas štúdia. Študent má
zároveň možnosť absolvovať skúšku v školskom roku len
jeden krát - nemá žiadne opravné termíny, ako na
Slovensku. Aj takáto je teda realita na zahraničných
verejných, či súkromných vysokých školách.
Štátne skúšky preto majú v slovenskom školstve svoje
opodstatnenie. Navrhol by som však predĺženie časových
limitov
na
obhájenie
diplomovej
práce
a
vykonanie štátnej skúšky.
František Birčár
Autor je bývalým študentom ÚVPE a prvý rok
doktorandom na Katedre verejnej správy a regionálneho
rozvoja na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave.

Anketa
Štátne skúšky alebo obhajoba diplomovej
práce?
Už dlhšiu dobu sa na slovenskej politickej scéne
diskutuje o zrušení štátnych skúšok. Prvý krát sa táto
téma otvorila v máji 2011 ako zámer Ministerstva
školstva SR pod vedením Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS). Do
diskusie sa vtedy zapojili politici, ako aj odborníci
z praxe. Rozdielny pohľad na zmenu systému mal napr.
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), ktorý Jurzycov názor

nezdieľal. Slovenské školstvo podľa neho ešte nie je na
takýto krok pripravené.
Odstránenie štátnych skúšok by na druhej strane privítali
niektorí pedagógovia, podľa ktorých je vysedávanie na
štátniciach stratou drahocenného času. Napr. pedagóg
Rastislav Strhan na svojom blogu tvrdí, že štátna skúška
je požierač času, ktorý by sa dal využiť efektívnejšie.
Nakoľko sú názory politikov a akademikov protichodné,
konečné rozhodnutie o forme ukončenia VŠ štúdia
zostalo na jednotlivých vysokých školách.

prax a myslím si, že to funguje. Na zahraničných
univerzitách je však iný systém vzdelávania (rozdiel je
najmä v preverovaní vedomostí a v kritériách na
záverečné práce), s ktorým sa ten slovenský zatiaľ nemôže
veľmi porovnávať. Samozrejme, bolo by to úžasné, ak by
nám odpadol stres zo štátnic, ale myslím si, že väčšina
univerzít na Slovensku ešte nie je pripravená, resp.
transformovaná na takýto krok. Práve naopak,
absolvovanie "riadnych" štátnic v poslednom kroku
preveruje vedomosti študenta."

Diskusia týkajúca sa zrušenie štátnych skúšok zaujala aj
nás, a preto sme oslovili našich študentov a absolventov s
nasledovnou otázkou.

Róbert – absolvent Mgr. štúdia na FSEV UK;
„Zvýšenie dôležitosti diplomovej práce a jej obhajoby
považujem za správne. Nie som
však
zástancom
úplného
zrušenia štátnych záverečných
skúšok.
Diplomová
práca
predstavuje
aplikovanie
nadobudnutých vedomostí len
z určitej
špecifickej
oblasti
štúdia, alebo ide o riešenie
konkrétneho problému. Štátna
záverečná skúška naopak dáva
študentom priestor prezentovať,
ako dokážu prepájať vedomosti z rôznych oblastí štúdia.
Preto považujem za ideálne také riešenie, kde by štátna
záverečná skúška a diplomová práca spolu s jej obhajobou
mali pri hodnotení študenta rovnakú váhu.“

Už dlhšie sa diskutuje o možnosti zrušenia štátnych
skúšok ako spôsobu ukončenia štúdia na VŠ. Komisia
a študenti by sa namiesto nich sústredili “len“ na
obhajobu diplomovej práce. Aký je váš názor?
Andrea
–
študentka
druhého ročníka Mgr. štúdia
na FSEV UK;
„Ak tento systém funguje
v zahraničí, prečo by nemohol
fungovať aj tu? Mám
kamarátku, ktorá študovala
na strednej a vysokej škole v USA. Tam je systém ukončenia
štúdia nastavený tak, že štátne
skúšky nie sú potrebné. Celý proces
je
postavený
na
obhajobe
záverečnej práce. Myslím si, že pri
písaní záverečnej práce ukážeme,
ako vieme pracovať s literatúrou
a ako vieme prepojiť teóriu
s praxou. Ak by neboli štátne skúšky,
dali by sme si viac záležať na
záverečnej práci. Počas celého
štúdia robíme skúšky z predmetov
a píšeme seminárne práce. Preto si myslím, že zrušenie
štátnych skúšok je celkom dobrý nápad, a to aj preto, že
písať diplomovú prácu a súbežne sa pripravovať na štátne
skúšky je veľmi náročné.“
Ingrid – absolventka Mgr. štúdia na
FSEV UK;
„Nesúhlasím so zrušením štátnych
skúšok. Obhajoba diplomovej práce
preukazuje iba časť schopností
študenta. Štátne skúšky, spolu
s obhajobou
diplomovej
práce,
dávajú komplexný obraz o schopnostiach a dosiahnutých
vedomostiach.“
Martina - študentka druhého
ročníka Mgr. štúdia na FSEV UK;
"Absolvovala
som
niekoľko
študijných pobytov na univerzitách
v zahraničí. Obhajoba diplomovej
prace bez ďalších štátnic je bežná

Silvia – absolventka Mgr. štúdia FSEV UK;
„Ja osobne s čistou obhajobou
diplomových prác bez záverečných
skúšok nesúhlasím. Samotné ukončenie
niekoľkých rokov štúdia by malo byť
riešené tak, ako doteraz - ústnymi
skúškami z hlavných predmetov a
obhajobou diplomovej (bakalárskej)
práce. Čo by som zmenila, je dať
študentovi väčší priestor pri obhajobe
a nie ho hnať, pretože vonku čaká ešte veľa študentov a
času je málo. Môj negatívny pohľad na ukončenie štúdia
iba obhajobou diplomovej (bakalárskej) práce môže
súvisieť aj s tým, že, ako vieme, niektorí "šikovní" študenti
si svoju záverečnú prácu nechávajú vypracovať druhou
osobou. Takíto študenti by
získali
diplom skoro
až zadarmo. Pri skúškach komisia predsa len vidí, že
študent nad otázkami strávil nejaký čas.“
Fotky: facebook.com

Metodologické okienko
Ako postupovať pri interview
Viacerí študenti sa mi počas písania seminárnej,
diplomovej či dizertačnej práce zverili so strachom
z robenia rozhovorov pre výskum, resp. s tým, že z nich
nemajú najlepší pocit. Ostatný raz sme mali
o skúsenostiach z robenia rozhovoru pre PPN diskusiu
i v našej redakčnej rade. Z nej vznikol nápad zaviesť novú
rubriku Metodologické okienko. Jej prvou témou je práve
pár praktických rád o tom, ako správne urobiť interview.
Rozdiel medzi rozhovorom a interview
Každý z nás už robil s niekým rozhovor – v rodine, na
úrade, s kamarátmi. Vždy to bolo preto, aby sme zistili
nejaké informácie. Väčšinou išlo o neformálny rozhovor
a hoci nám bol jeho cieľ viac či menej jasný, nijako
extrémne sme sa naň nepripravovali; viedli sme ho skôr
intuitívne. Urobiť rozhovor efektívne však nie je také
jednoduché ako sa môže na prvý pohľad zdať. Musíme
zobrať do úvahy množstvo drobných faktorov pred,
počas a po vykonaní rozhovoru, aby bol úspešný a
efektívny, t.j. aby sme získali tie informácie, ktoré
potrebujeme; aby sme z rozhovoru boli schopní
zrekonštruovať „príbeh“, a aby z neho mal príjemný pocit
aj náš respondent. Vo výskumnej terminológii sa preto
skôr používa pojem interview než rozhovor, aby bolo
možné jasne odlíšiť rozhovor ako výskumnú metódu
(interview) od rozhovoru ako bežnej formy ľudskej
komunikácie.
Kvalitatívne interview23 je jedna zo základných a zároveň
najťažších techník získavania kvalitatívnych dát.
Z terminologického hľadiska je interview v kvalitatívnom
výskume taký rozhovor, ktorý je moderovaný,
vykonávaný za určitým cieľom a účelom výskumnej
štúdie (Miovský, s. 156). Podľa miery štrukturovania ho
rozdeľujeme
do
troch
základných
skupín:
neštrukturovaný, pološtrukturovaný a štrukturovaný
rozhovor. My sa budeme zaoberať pološtrukturovaným
rozhovorom, keďže tento typ najviac využívame
v podmienkach štúdia a vedeckej práce ÚVPE. Efektívne
vedené interview možno rozdeliť do niekoľkých fáz:

Okrem kvalitatívneho (výskumného) rozhovoru poznáme i
iné typy, napr. psychologický, vyšetrovateľský/právny,
zamestnanecký, atď.
23

FÁZA NADVIAZANIA KONTAKTU
Spontánne interview vie byť len zriedkakedy aj dôsledné,
a preto sa naň musia pripraviť obidve strany. Ak ste sa už
rozhodli, s kým budete robiť interview (a toto vôbec nie
je jednoduchá otázka - techniky výberu respondentov, ako
i etické otázky spojené s ich výberom sú samostatnou
a obsiahlou kapitolou, pre ktorú tu žiaľ nemáme priestor),
dôležité je nadviazať s touto osobou kontakt. Ide teda
o logistické, etické a komunikačné stratégie.
Spôsob nadviazania kontaktu
Interview je dôležité dohodnúť v dostatočnom predstihu,
ale na druhej strane nenechávať naň príliš veľa času, aby
nevznikla zbytočná odmlka. V závislosti od vyťaženosti
respondenta by to mali byť tak cca. 1-2 týždne vopred.
Kľúčom k úspechu je získanie si jeho dôvery a motivácia
k účasti na rozhovore, t.j. musíme dokázať, prečo by nám
náš respondent mal venovať svoj čas. Dôveru si môžeme
získať buď vlastným menom, menom inštitúcie alebo
strávením určitého času s cieľovou skupinou. Snažte sa
interview dohodnúť telefonicky (hoci môžete poslať aj
vysvetľujúci email a následne na to telefonovať), kde sa
jasne identifikujete (meno, inštitúcia a stručné
vysvetlenie
projektu,
v rámci
ktorého
chcete
respondenta k rozhovoru). Vyvarujte sa však toho, že by
ste robili telefonicky i samotné interview. Nič nie je nad
osobný kontakt, kde môžete sledovať i reakcie
respondenta, celá komunikácia je oveľa osobnejšia,
a teda je pravdepodobnejšie, že získate viac dát.
Počet osôb
Ak k danému projektu robíte interview s viacerými
osobami, nikdy si nedohodnite viac osôb naraz na jedno
interview (hoci respondenti budú mať túto tendenciu,
aby „ušetrili“ čas, napr. v prípade, že ide o zamestnancov
jedného úradu alebo firmy). Dôvodom je fakt, že pri
viacerých respondentoch naraz dochádza k fenoménu
tzv. skupinovej dynamiky, kedy sa respondenti navzájom
ovplyvňujú a dôsledkom je výrazné skreslenie dát. Týka
sa to predovšetkým ľudí, ktorí majú medzi sebou vzťah

´nadriadený – podriadený´. Pri väčšom počte osôb
v rozhovore hovoríme už o inom type rozhovoru, tzv.
focus group (alebo ohnisková skupina), kde je nutné
ovládať iné techniky.
Miesto konania interview
Mnohí ľudia často zabudnú na faktor miesta konania
interview, ktorý zohráva dôležitú úlohu. Lokalita totiž
tiež ovplyvňuje úspešnosť a kvalitu dát. Výber lokality
prispôsobujeme v závislosti od cieľa výskumu a povahy
výskumných otázok, ale tak, aby sa v danom prostredí
cítil príjemne, prirodzene a uvoľnene predovšetkým
respondent. Lokalitou tak môže byť kancelária, ulica,
park, kaviareň. Dôležité je, aby sa interview konalo
v takom prostredí, ktoré je dostatočne tiché, dôverné a
prirodzené. Strata autenticity, dôvernosti a prirodzenosti
môže mať nežiadúci vplyv na celý priebeh interview. Ak
nie sú tieto predpoklady splnené (kanceláriu napríklad
zdieľajú viaceré osoby), môžete navrhnúť inú lokalitu,
ale tak, aby bola z pohľadu respondenta neutrálna. Môže
to byť aj kaviareň, pokiaľ nie je susediaca s úradom, kam
chodia všetci kolegovia respondenta.
Skúsenosť
Príbeh našej šéfredaktorky Ľudmily Staňovej: „Miesto
svojho prvého rozhovoru do PPNka som vyberala
žiaľbohu podľa atraktivity interiéru. Vedela som, že
budem potrebovať fotografie respondenta, a tak som ich
chcela spraviť v čo najzaujímavejšom prostredí. Vybrala
som preto kaviareň v centre mesta. Po niekoľkých
minútach som si však uvedomila, aká to bola hlúposť–
fotografie som mala síce pekné, ale kaviareň bola
obľúbeným miestom turistov, ktorí sa cez ňu premieľali
jedna radosť. Telefonujúci Talian, ktorý sa na druhom
konci s kýmsi emotívne hádal, arabská rodinka s asi
štyrmi malými deťmi... A to ani nehovorím, že sme sedeli
priamo vedľa nejakého agregátu, ktorý sa zapol vždy,
keď čašníci robili kávu a drnčal tak, že som nepočula ani
slovo svojho respondenta. Ponaučenie, ktoré som si vzala
znie, že radšej nudné fotky, ako rozhovor v strese .“

FÁZA PRÍPRAVY NA INTERVIEW
Štúdium problematiky
Pred vykonaním samotného interview si musíte
naštudovať čo najviac materiálov o téme, o ktorej chcete
diskutovať. Nič nie je pre respondenta viac odrádzajúce,
ako keď sa pýtate na banálnosti, ktoré je možné zistiť
jedným kliknutím na internete. Ako primárny zdroj
určite poslúži internetová stránka organizácie, ktorú

respondent reprezentuje, a ďalšie verejne dostupné
dokumenty, publikované štúdie ale i osoby, ktoré
dôverne poznajú problematiku avšak nie sú
respondentmi (resp. kľúčovým informantom). Urobte si
výpisky, hľadajte nezrovnalosti alebo nejasnosti (najmä
aplikačnú prax) a postupne si vybudujete škálu otázok,
na ktoré chcete získať odpovede.
Rovnako dôležitá je i príprava po terminologickej
stránke, a tým nemyslím len žargón danej inštitúcie či
cieľovej skupiny, ale i slangové výrazy, skratky,
neformálne pravidlá a vzťahy. Aj tu zohráva veľmi
dôležitú úlohu kľúčový informant, ktorý nás môže
oboznámiť s neformálnymi zvykmi a žargónom. Ak máte
tú možnosť, vyskúšajte si interview najskôr nie „na
ostro“ (tzv. pilotovanie protokolu interview) – ideálne
s kľúčovým informantom a spolu s ním môžete znenie
otázok upraviť (terminologicky, ale aj obsahovo), aby čo
najviac odzrkadľovali realitu prostredia.
Príklad
Projekt sa týkal evalvácie uplatňovania vybraných
drogových paragrafov TZ a cieľom bolo skúmať dôsledky
uplatňovania
novej
trestno-právnej
úpravy
prechovávania drog pre vlastnú potrebu obsiahnutej v
Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ktoré nadobudli
účinnosť od 1.1.2006. Na začiatku výskumu som s
kľúčovým
informantom
–
mojim
kamarátom
vyšetrovateľom v PZ – komunikovala iba ja a bol
neoceniteľný pri testovaní prvej verzie protokolu
rozhovoru
z hľadiska
používania
terminológie
účastníkov interview (našou cieľovou skupinou boli
práve policajti pochôdzkári, vyšetrovatelia, sudcovia,
prokurátori a advokáti) ako i zúčastneného pohľadu na
neformálne procesy v Policajnom zbore. Tento pohľad
bol natoľko dôležitý, že sme sa rozhodli zorganizovať
školenie pre všetkých opytovateľov, kde kľúčový
informant priblížil štruktúru, procesy a terminológiu.
Počas školenia bol istý čas venovaný aj advokátovi
a sociálnej pracovníčke, ktorí taktiež priblížili žargón,
neformálne
procesy
a charakter
organizácií
opytovateľom, ktorí neboli skúsení v danej problematike.
Príprava otázok (tzv. protokol interview)
Hoci som už urobila stovky interview, nikdy na ne
neprídem bez zoznamu otázok/tém, ktoré chcem
s respondentom prebrať – vo vedeckej terminológii tzv.
protokolom interview. Slúži ako osnova alebo schéma,
jednoducho ako akýsi „ťahák“, aby som na nič
nezabudla, nič nevynechala a udržala si pri vedení
interview nejakú štruktúru. Keďže hovoríme o semi-

štrukturovanom rozhovore, tento zoznam nie je konečný
a ani rigidný., Poradie otázok môžeme meniť, dokonca
ich aj upravovať, aby sme maximalizovali hĺbku
získavania dát z interview.
Nakoniec nezabúdajme i na praktickú stránku prípravy,
t.j. na časovú alokáciu, ktorú si jednotlivé témy budú
vyžadovať. Interview musí byť detailne plánované
i z časového hľadiska. Praxou získame realistický odhad
o počte tém, ktoré stihneme prebrať počas približne
hodinového, max. jeden a pol hodinového interview.
Neodporúča sa pripraviť dlhšie interview a musíme rátať
s možným predĺžením, inak sa dostaví tzv. únava
respondenta (fatigue).
Zaslať alebo nezaslať vopred otázky?
Väčšina respondentov nás bude žiadať o zaslanie vopred
naformulovaných otázok, aby sa ne mohli pripraviť.
Nikdy nepristúpme na túto hru, lebo interview stratí na
autenticite
a spontánnosti
a stratíme tým i množstvo dát.
Každý sa totiž snaží vyzerať
lepšie
ako
v skutočnosti
a pripraví nám odpovede podľa
toho, ako by veci „mali byť“, nie
ako v skutočnosti sú. Snažme sa
nepodľahnúť tlaku respondenta
a ak sa inak nedá, tak maximálne
môžeme súhlasiť so zaslaním
tematických okruhov, ale nikdy
nie konkrétnych otázok.
Technická príprava
V závislosti od dĺžky a komplexnosti interview
využívame rôzne technické pomôcky. Môže ísť od
techník zaznamenávania dát (záznamový hárok, diktafón,
pero, papier) po časomieru (hodinky) alebo dokumenty,
ktoré chceme s respondentom prebrať. Všetko si musíme
vopred pripraviť a otestovať – viem pracovať
s diktafónom?
Mám
baterky?
Mám
náhradné
pero/papier? Chcem si pripraviť záznamový hárok?
Môžem si priniesť akékoľvek pomôcky, avšak na
niektoré potrebujem informovaný súhlas respondenta
(napr. na nahrávanie). Viem vôbec, kde sa nachádza
lokalita, ktorú som s respondentom dohodla? Nič nie je
trápnejšie, ako keď mešká ten, kto má viesť rozhovor.

FÁZA INTERVIEW
Informovaný súhlas
Z procedurálnej etiky je najdôležitejšou zásadou potreba
získať tzv. informovaný (poučený) súhlas, a vytvoriť tak
podmienky na zabezpečenie dôvernosti dát a ochranu
súkromia. Respondent musí byť plne informovaný o
priebehu a cieľoch výskumu a interview môže
prebehnúť, resp. byť nahrávané len s jeho súhlasom.
Túto etickú zásadu v žiadnom prípade nesmieme porušiť
(napr. tajným nahrávaním). Keďže procedurálna etika
vyžaduje, aby bol súhlas nielen získaný, ale aj
dokladovaný, seriózne výskumy vyžadujú nahranie
ústneho súhlasu, ktoré sa objaví aj v prepise nahrávky.
Samozrejme, ak účastník nesúhlasil s nahrávaním,
musíme toto rozhodnutie rešpektovať a dokumentovať
to vlastným vyhlásením o nesúhlase respondenta.
Vedenie interview
Pri pološtrukturovanom interview
slúži protokol interview ako jadro,
základné
minimum,
ktoré
v stanovenom časovom rozsahu chcem
s respondentom prebrať. Je dôležité
rozvrhnúť si čas tak, aby som toto
jadro aj skutočne prebrala. V akom
poradí a ako otázky formulujem
zostáva už na mojom rozhodnutí.
Dôležité je, aby interview prebiehalo
spontánne a prirodzene. Otázky v
žiadnom prípade nečítam, protokol
rozhovoru je len pomôcka. Na toto
jadro sa potom nabaľuje množstvo
doplňujúcich tém a otázok, ktoré vyplynú z kontextu
a ktoré sú mnohokrát cenným zdrojom dát. Samotný
spôsob vedenia interview využíva rôzne techniky
kladenia otázok a stratégie, ktoré sa zvyčajne osvojujú
praxou, hoci existujú i publikácie, ktoré sa venujú iba
tejto oblasti.

Príklad
Interview sa týkalo výskumného projektu formálnych
a neformálnych pravidiel v parlamente, konkrétne
i jednotlivých predsedov parlamentných výborov. Jednou
z kľúčových tém boli komisie daného výboru a ich
fungovanie. Otázka síce smerovala k tomu, či existujú
v rámci Výboru NRSR pre zdravotníctvo (interview s jeho
predsedom), ale z odpovede nebolo jednoznačné, či
existujú alebo nie v danom volebnom období. Preto je

dôležité otázku zopakovať, aby nedošlo k vecným
chybám.

Mali sme subkomisie v minulom funkčnom období, tri
sme mali zriadené, jednu pre problematiku zdravotného
poistenia, jednu pre problematiku liekovej politiky
a jednu pre problematiku poskytovania zdravotnej
starostlivosti a všetko, čo s tým súvisí. Žiaľ, v tomto
funkčnom období, ja som prišiel s týmto návrhom zriadiť
tieto subkomisie, žiaľ, výbor nezriadil tieto subkomisie.
Vládna väčšina veľmi nemala záujem pre takýto typ...

Záverečná fáza interview môže byť veľmi dôležitá
z hľadiska „neformálneho“ získania dát. Po vypnutí
diktafónu či odložení pera a papiera a/alebo rozlúčke
medzi dverami sa nám respondent môže rozhovoriť.
Hlavnou úlohou je však ukončiť interview vhodným
spôsobom - teda tak, aby nevznikol klamný dojem
a vysoké očakávania respondenta. Neustále musíme mať
na pamäti, že nikdy nevieme, kedy budeme chcieť
s respondentom vykonať ďalší rozhovor pre iný výskum.
Vždy sa snažme rozlúčiť priateľsky, požiadajme
o možnosť dodatočných konzultácií či vysvetlení, avšak
v žiadnom prípade neprisľubujme „autorizáciu“ textu my nie sme novinári.

O: Takže v súčastnosti komisie neexistujú.

Skúsenosť

Nemáme takéto subkomisie.
Bežným postupom je využívať tzv. inquiry, následné
spresnenia a vysvetlenia respondenta. Musíme si byť istí,
či sme odpoveď správne pochopili a interpretovali,
a preto radšej používajme rôzne doplňujúce otázky,
ktoré nám pomáhajú ísť do väčšej hĺbky a objasňujú
detaily (koľko, kedy). Veľmi osožné je, ak respondenta
nenecháme abstrahovať- to je naša práca - ale necháme
ho vysvetliť jav na konkrétnom príklade (napríklad ako
vyzeral postup včera, práca na ostatnom spise, atď.).

Predovšetkým pri nahrávanom interview funguje
vypnutie diktafónu ako magické tlačítko. Poslednú
otvorenú otázku (zvyčajne ako respondent celkovo
vníma situáciu alebo má nejaké odporúčania) som si
preto zvykla klásť po vypnutí diktafónu, v rámci
neformálnej konverzácie pri balení vecí do tašky
a rozlúčení sa. Vtedy sa vždy dozviem najzaujímavejšie
informácie
a postrehy
a keďže
si
ich
už
nezaznamenávam, o to dôležitejšie je po ukončení
a vyjdení z budovy si okamžite sadnúť a všetko čo mám
v hlave si zapísať.

Príklad

FÁZA REKONŠTRUKCIA PRÍBEHU

O: Máte v rámci vášho Výboru
zdravotníctvo i nejaké komisie?

NRSR

pre

Už vo vyššie spomenutom projekte evalvácie
uplatňovania vybraných drogových paragrafov TZ bolo
veľmi dôležité, aby respondenti (policajti pochôdzkári,
vyšetrovatelia, sudcovia, prokurátori a advokáti)
neabstrahovali zo svojich skúseností – to je úloha
výskumníka. Preto sme výskumnú otázku naformulovali
tak, aby na konkrétnom príklade (posledný prípad, ktorý
riešili) popísali presný postup – takto sme im
zabraňovali abstrakcii a aj ja som sa mohla sústrediť na
konkrétne kroky a ich pochopenie. Úvodná otázka, ktorá
sa týkala „kazuistiky“ bola otvorená a následné už
pomocou doplňujúcich otázok mi napomáhali vhĺbiť sa
do konkrétneho postupu.
O: Mohli by ste mi popísať ukončený (vznesená
obžaloba alebo inak)
prípad týkajúci
sa
prechovávania drog pre vlastnú potrebu v zmysle §
171 Trestného Zákona, ktorý ste riešili naposledy?
..... (odpoveď)
O: otázky týkajúce sa detailov osoby páchateľa,
okolností spáchania skutku, samotný postup,
dokazovanie (typ drogy, množstvo, odhad, atď.)

Hneď ako skončíte s interview, nájdite si tiché miesto
a zrekonštruujte si svoje poznámky (aj keď interview
nahrávate). Čím dlhší časový odstup si necháme od
uskutočneného interview, tým viac „straty“ získaných
dát môžeme očakávať. Ak si bezprostredne po skončení
interview sadneme a doplníme „medzery“ v našich
poznámkach, resp. si ich prepíšeme, zabránime tomu, že
im po uplynutí dní či týždňov nebudeme rozumieť (či už
kvôli písmu, skratkám alebo kontextu). Veľmi osožné je
okamžite si pripraviť vhodné citáty, ktoré v správe
nesmú chýbať.
Katarína Staroňová

Listáreň
publicpolicynews@gmail.com
RE: Jedáleň
Priestor tejto novej rubriky sme sa na
úvod rozhodli využiť trochu netradične.
Namiesto listov Vám prinášame reakciu
k ankete z predchádzajúceho čísla.
V nej sme sa našich študentov pýtali na
to, ako sú spokojní s možnosťami
stravovania na fakulte. Keďže
odpovede smerovali skôr k nespokojnosti,
oslovili sme zamestnanca bufetu, ako aj tajomníčku FSEV
UK Ing. Čirkovú a opýtali sme sa ich, prečo naša škola
nemá školskú jedáleň aj pre študentov a či sa plánuje
tento stav v dohľadnej dobe zmeniť.
Martin, zamestnanec bufetu:
„Zo strany našej firmy (Elekon, pozn. red.) určite je vôľa
zabezpečiť teplú stravu pre študentov. Na škole však
chýba kuchyňa, kde by sme ju mohli pripraviť. Z tohto
dôvodu nemôžeme ani v bufete ponúknuť viac, než len
teplé toasty alebo hot dog. Ďalšou možnosťou je stravu
dovážať, ako to robíme aj teraz pre zamestnancov FSEV
UK. Neviem si však predstaviť, že by sme v priestoroch
na Farmaceutickej fakulte UK, odkiaľ jedlo dovážame,
dokázali navariť ešte pre ďalších ľudí. Čo sa týka
ostatných pripomienok, ktoré v ankete odzneli, čas
prevádzky ako aj ceny tovaru v bufete sa odvíjajú od
nákladov a výnosov bufetu. Prijať nových zamestnancov,
aby mohol byť dlhšie otvorený by bolo jednoducho
neekonomické, rovnako ako aj zníženie cien nášho
sortimentu. Rozumieme tomu, že študenti nemajú
peniaze. Ceny ako vo veľkých obchodných reťazcoch si
ale nemôžeme dovoliť, pretože náš obrat je s ich obratom
neporovnateľný.“
Ing. Čirková, tajomníčka FSEV UK:
„Obmedzené možnosti stravovania na fakulte majú
viacero príčin. Keď sa táto budova projektovala, so
žiadnou jedálňou ani s bufetom sa nepočítalo. Až na
žiadosť fakulty bol napokon vytvorený malý priestor pre
stravovanie aspoň pre zamestnancov, ktorí sú tu každý
deň osem hodín. Stravu dovážame, nakoľko v súčasných
priestoroch nie je podľa projektovej dokumentácie
možné pripravovať teplé jedlá - sú určené len na ohrev
a výdaj dovezenej stravy. Aké-také stravovanie pre
študentov sme sa rozhodli zabezpečiť aspoň
prostredníctvom bufetu. O rozšírení možností
stravovania pre študentov by sa dalo uvažovať, keby sme
mali väčšie priestory pre jedáleň a došlo by ku zmene
charakteru prevádzky z výdajne stravy na kuchyňu, čo si
vyžaduje najmä technické zmeny, ako aj súhlas orgánu

verejného zdravotníctva. Súčasná jedáleň má totiž
kapacitu 50 ľudí, pričom len samotných zamestnancov je
70. Žiaden hygienik by nám stravovanie ďalších desiatok
študentov v týchto podmienkach neschválil. Bolo by
preto potrebné vytvoriť nové priestory pre študentskú
jedáleň a na to sú samozrejme potrebné financie ako aj
súhlas UK ako vlastníka
priestorov.
Priestory
a financie sú teda najväčším
problémom.“
Vyzerá to tak, že možnosti
stravovania pre študentov sa
v blízkej
budúcnosti
nerozšíria. Podelím sa však
o zákulisnú informáciu, ktorá
môže dodať nádej všetkým
hladným – univerzita vlastní pri škole malý pozemok,
kde by, čisto teoreticky, mohli vzniknúť priestory pre
stravovanie študentov. Ďalšou možnosťou je, a tým
dávam tip najmä kompetentným, aby po skončení
zmluvy s aktuálnym prevádzkovateľom bufetu rozšírili
podmienky obstarávania aj o dodávanie teplej stravy –
aspoň polievok a malých pokrmov, ktoré však budú
pestrejšie než toast a párky, príp. aby zriadili aspoň malú
kuchynku, kde by sa tieto pokrmy dali pripravovať.

Z reakcií na „nové PPNko“
„Slzy mi tečú od dojatia (vážne!!! A to je šestonedelie za
mnou, takže tehotenské hormóny v tom už nebudú), ako
ste PPNko úžasne zvládli. Neverím vlastným očiam a
stále ho listujem tam a späť, to je neuveriteľné... Dúfam
len, že ak sa raz vrátim na ÚVPE, tak ma zahrniete do
redakčnej rady alebo aspoň mi dovolíte niečím
prispieť.“(A. Poláková Suchalová)
Saši, že váhaš! V redakčnej rade máš ako bývalá
šéfredaktorka čestné miesto, ktoré čaká len na to, kým sa
vrátiš z materskej 

@@@
“SUPER PRÁCA!!!!! Veľmi sa mi páči, ste fakt úžasní....” (K.
Staroňová)
Ďakujeme Katka, je to zásluha nás všetkých – vrátane
teba! 
Ja ešte pripájam, že reakcie na PPNko môžete pridať aj na
našu stránku na Facebooku:
http://www.facebook.com/PublicPolicyNews,
ktorú sme založili len nedávno a pribudlo nám už 35
“lajkov”  Podporte nás aj Vy!
Ľudmila Staňová

Stáže
Demagog.sk
Projekt Demagog.SK pod
záštitou Inštitútu pre
dobre
spravovanú
spoločnosť
hľadá
vysokoškolákov, ktorí majú záujem nazbierať skúsenosti
počas štvormesačnej neplatenej stáže. Náplňou stáže je
analýza politických výrokov, ktoré odznejú v televíznych
diskusných reláciách a tiež vyhľadávanie relevantných
podkladov ku aktuálnym politickým témam.
Od budúceho stážistu – analytika politickej diskusnej
relácie sa očakáva:
- pravidelná práca počas pondelka a utorka v
maximálnom rozsahu 12 hodín týždenne
- časová flexibilita počas pracovných dní (možnosť
rýchlo sa pripojiť na internet)
- schopnosť rýchlo vyhľadávať a spracovávať informácie
- kritické a analytické myslenie
Každý stážista získa prax v analýze dát, rýchlom
vyhľadávaní a spracovaní informácií, získanie orientácie
v aktuálnom politickom dianí. Participácia na projekte
okrem toho ponúka zaujímavú príležitosť samostatného
spracovania článkov a publikovanie pod vlastným
menom nielen webových stránkach Demagog.sk, ale aj v
tlačenom vydaní denníka SME.
 KDE: Demagog.sk – Factcheck politických diskusií
 ČO: Analýza výrokov politikov, vyhľadávanie a
spracovávanie dát, publikovanie
 KEDY: Od septembra/októbra 2012
 KONTAKT: Prihlás sa na info@demagog.sk do konca
septembra 2012.

Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť
Inštitút
pre
dobre
spravovanú spoločnosť
(SGI)
ponúka
študentom
vysokých
škôl zaujímavú intenzívnu 4-mesačnú stáž (od
septembra 2012). SGI sa snaží osloviť študentov, ktorých
zaujíma verejné dianie, majú záujem zistiť ako funguje
neziskový sektor a jednotlivé projekty SGI, ktoré sa
venujú najmä oblasti vzdelávania, modernizácii krajiny,
sociálnej inklúzii, integračnej politike, transparentnosti
a efektívnosti alokácie verejných zdrojov a výskumu
v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. V prípade
obojstrannej spokojnosti SGI nevylučuje aj možnosť
dlhodobej spolupráce.
 KDE: SGI, Gajova 4, 811 09 Bratislava.
 ČO: Participácia na projektoch SGI
 KEDY: 4 mesačná stáž od septembra 2012



KONTAKT: Pošli životopis na sgi@governance.sk do
konca septembra 2012

Centrum pre výskum etnicity
a kultúry
Mimovládna organizácia Centrum
pre výskum etnicity a kultúry
(CVEK) ponúka študentom miesto
stážistu v školskom roku 2012/13. CVEK je poprednou
odbornou inštitúciou, ktorá sa na Slovensku venuje
témam sociálnej inklúzie menšín, multikulturalizmu či
migrácii. Venuje sa výskumnej a publikačnej činnosti,
vzdelávaniu,
vypracováva
odborné
stanoviská
a spolupodieľa sa na tvorbe verejných politík. Viac
informácií nájdete na internetovej stránke www.cvek.sk.
V prípade záujmu do 27.9.2012 pošli štruktúrovaný
životopis a motivačný list na adresu gazovicova@cvek.sk
alebo sa v novom školskom roku obráťte na Tinu
Gažovičovú, internú doktorandku na ÚVPE.
 KDE: CVEK
 ČO: Participácia na projektoch CVEK
 KEDY: Od októbra 2012
 KONTAKT: Pošli do 27. septembra štruktúrovaný
životopis a motivačný list na gazovicova@cvek.sk

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva
SR ponúka študentom
možnosť
absolvovať
nehonorovanú
odbornú
stáž,
prostredníctvom
ktorej
stážisti
získajú
Zdroj: Topky.sk
praktické
skúsenosti
o činnosti ministerstva, legislatívnych
procesoch a s nimi súvisiacimi činnosťami. V prípade
záujmu
podajte
písomnú
žiadosť
spolu
so
štruktúrovaným životopisom a potvrdením o štúdiu na
osobný úrad ministerstva. Nezabudnite v žiadosti
napísať, na ktorom organizačnom útvare ministerstva by
ste chceli stáž absolvovať.
 KDE: Ministerstvo Hospodárstva SR, Mierová 19,
827 15 Bratislava
 ČO: prispievanie k plneniu úloh konkrétneho
organizačného úradu ministerstva Hospodárstva SR.
 KEDY: časovo neohraničené
 KONTAKT: podať písomnú žiadosť spolu so
štruktúrovaným životopisom a potvrdení o štúdiu
osobnému úradu ministerstva (Mierová 19, 827 15
Bratislava), email: behulova@mhsr.sk alebo
bizonova@mhsr.sk .

Krížovka experta na VP
Tento politológ sa narodil v Kanade v roku 1917. Študoval na University of Toronto a neskôr
získal titul PH.D. na Harvarde. Za svoju prácu bol označený za jedného z prvej generácie
behaviorálnych revolucionárov v odbore politické vedy. Stal sa profesorom a v súčasnosti
vyučuje kurzy zaoberajúce sa analýzou politických systémov, štrukturálnou analýzou
politiky či empirickou politickou teóriou. Vydal niekoľko publikácii, pričom vo svojom diele
The political System (New York, Knopf, 1953, s. 129) charakterizoval verejnú politiku ako „the
authoritative allocation of values for the whole society“. Jeho meno je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
1. médiá sú vnímané ako „strážny pes“
demokracie
2. jeden zo znakov byrokracie
3. predaj alebo prevedenie firiem verejného sektora
do súkromného vlastníctva
4. zapojenie občanov do správy vecí verejných
5. uvažovanie, úvaha, premýšľanie, rokovanie
6. tvorenie sietí, sieťovanie
7. vytváranie čiastočne autonómnych agentúr
spravujúcich danú problematiku, za ktorú sú
zodpovedné
8. Základné orgány obce: obecné zastupiteľstvo
+......................
9. presun moci na nižšiu ako centrálnu úroveň
10. veda, ktorá sa zaoberá skúmaním spoločenských
subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi
11. skratka New Public Management

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

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

5. december 2012

Do budúceho čísla pripravujeme...
Reportáž z jesenného FSEV Festu! Na jesennom FSEV Feste, ktorý bude netradičný aj tým, že sa na ňom bude oslavovať 10.
výročie našej fakulty, nebudú určite chýbať ani naši reportéri. V ďalšom čísle sa dozviete zaujímavosti z tohto podujatia a zo
zákulisia jeho príprav.
Rozhovor s prof. Ivetou Radičovou! V najbližšom čísle by sme Vám radi priniesli rozhovor s bývalou premiérkou a novou
zamestnankyňou našej fakulty – ak si na nás samozrejme nájde čas 
Ako napísať dobrú recenziu? Budúce Metodologické okienko bude užitočné pre tých, ktorí sa chcú živiť písaním – napr. aj
recenzií, ktoré patria medzi čoraz populárnejší žáner.
Úryvky z dizertačných prác Tento semester máme dvoch končiacich doktorandov – Darinku Ondrušovú a Ivana Rončáka. Ak
sa im podarí dizertačné práce obhájiť (my veríme, že áno), tak Vám úryvky z nich prinesieme v ďalšom čísle.
Zahraničná návšteva ÚVPE navštívi prof. Janina Fras z poľskej Univerzity vo Wroclawi, ktorá bude mať u nás prednášku
o jazykovej rôznorodosti v EÚ. Riport z tejto návštevy taktiež nájdete v nasledujúcom čísle.

