Úvodník
Slovensko asi má obdobie protestov. Nedávno
protestovali lekári, potom zdravotné sestry, teraz
protestujú učitelia, a keď som si pozrela nový film Zuzany
Piussi Od Fica do Fica (str. 12 - 14), spomenula som si na
to, ako sa vo veľkom protestovalo počas gorilích
zhromaždení. Bolo to začiatkom tohto roka, no mne sa
zdá, akoby to bolo v minulom režime (čo svojím
spôsobom aj bolo...). Čo sa odvtedy zmenilo? Michal
Hvorecký počas diskusie k filmu povedal, že druhá Ficova
vláda nemá až toľko káuz. Iný názor mal Fedor Gál, ktorý
v dokumente tvrdil, že všetka energia z protestov vyšla
nazmar. Podľa mňa výsledky nejakej nátlakovej akcie
nemusia byť viditeľné okamžite – treba im dať čas na to,
aby dozreli.
Podobné je to aj s doktorandským štúdiom – počas roka
a pol na fakulte mám zo svojej dizertačky napísaný
okrúhly počet strán – nulu. Niekto by mohol povedať, že
som za celý ten čas neurobila nič (a tým by ma poriadne
naštval). Ale ja viem, že to všetko kdesi vo mne zreje (áno,
ako dobré víno) a je len otázkou času, kedy to vyjde von.
Aj ja som medzičasom začala protestovať, „Za všetko
môže školiteľ!“, ktorého som si vybrala sama. Podobne sa
prejavovali aj gorilí aktivisti. „Za všetko môžu politici!“ a ja znovu dodávam, „ktorých ste si vybrali sami“. Ako
povedala Iveta Radičová v rozhovore na str. 9 - 11,
demokracia znamená prevzatie zodpovednosti za svoje
rozhodnutia. – Jedným dychom sa však pýta: „Je to to, čo
občania naozaj chcú?“ Alebo chcú radšej veriť, že sa o nich
niekto postará bez toho, aby kontrolovali, ako to vlastne
robí? A tak som sa aj ja spýtala sama seba – chcem svoju
dizertačnú prácu vymyslieť sama alebo sa o mňa postará
školiteľ? Moje rozhodovanie uľahčil fakt, že, ako svojho
školiteľa poznám, prácu by mi určite nikdy nevymyslel 
Možno keby aj voliči dostatočne poznali svojich politikov,
napr. cez sledovanie rôznych káuz a podobne, prišli by na
to, že sa o nich nikdy „nepostarajú“ bez toho, aby pre to
niečo neurobili samotní občania . Tomu „niečomu“ sa
hovorí občianska participácia a kontrola. Bez nich
demokracia jednoducho nefunguje – o tom hovorí aj
známy teoretik demokracie Giovanni Sartori (str. 15 - 16).

Public Policy News je štvťročník vydávaný Ústavom
verejnej politiky a ekonómie FSEV UK.

Medzi štrajkom a protestom samozrejme existuje veľký
rozdiel. Štrajk využíva zastavenie práce ako formu
nátlaku, ktorý protest využívať nemusí. Aj preto sa u
učiteľov a lekárov výsledky dostavili okamžite – dosiahli
zvýšenie platov, hoci nie také, ako pôvodne chceli. Ak by
sme však napriek tomu chceli porovnať prínosy týchto
dvoch akcií, rozdiel medzi „úspechom“ učiteľov a lekárov
na jednej strane a gorilím „neúspechom“ na strane druhej
je len v tom, že jeden sa
navonok prejavil, kým ten
druhý ešte nie. Ten gorilí,
podobne ako moja dizertačka,
čaká na to, kým jeho aktéri
jedného dňa zistia, že treba
prevziať zodpovednosť. Ja tomu
verím. Aspoň pokiaľ ide o moju
dizertačku.

Grafická úprava
Mgr. Tomáš Jacko
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Iveta Radičová exkluzívne pre PPN
Nestihli ste prednášku Ivety Radičovej na tému
„Demokracia ako dokonalá drzosť“? Aj
o demokracii,
ale
i o inom je rozhovor
s našou
novou
kolegyňou Ivetou
Radičovou.
Nenechajte si ho ujsť
a nalistujte str. 9-11.
Článok o Zuzane Piussi
Článok
o
autorke
kontroverzných
dokumentárnych filmov, ktoré sú aktuálnou
témou a niektoré z nich
boli premietané aj na pôde
našej fakulty. Prečítajte si
ako to vníma samotná
režisérka, ktorá PPNku
prezradila svoje pocity
ohľadom
tejto
jej
momentálnej „slávy“ na
str. 12-14 .
FESV fest
Aj tento rok sa už tradične konal FSEV fest
a viac sa o ňom dočítate na str. 5-7. No to nie je
ani zďaleka všetko. FSEV fest
sa konal k desiatemu výročiu
našej fakulty a novinkou bola
tento rok účasť PPNka, ktorý
mal svoj vlastný stánok. Pokiaľ
chcete vedieť viac, nalistujte si
str. 2.
Nová rubrika: Aktéri Agenda Aréna!
Prečítajte si o týždni občianskej participácia na
str. 28.
Prečo už nie je AIS taký ako pred tým? Na str.
41-43 sa dozviete viac o zmene ohľadom
zapisovania predmetov, ktorá sa mnohým
študentom nepáči a názor na to vyslovili
študentky a zároveň aj čelenky redakčnej rady,
Lenka Koprivová a Ľubica Šimková.
Tento krát v metodologickom okienku
Čo je to recenzia
publikácií? Všetko o tom
ako sa píše a má správne
vyzerať
recenzia,
nájdete na str. 17-19.

Čo nové na ÚVPE?
PPN má za sebou prvú „promo“ akciu!
Aký by to bol časopis bez dobrého marketingu?
Tohtoročný FSEV Fest sme sa preto rozhodli využiť
na zviditeľnenie nášho časopisu. Promo akcia v štýle
„kávička, koláčik a PPN“ zožala úspech najmä vďaka
originálnemu prostrediu kaviarne, kde si návštevníci
FSEV Festu mohli na chvíľu oddýchnuť a prečítať
PPN. Ako sme už naznačili, v kaviarni sa podávala
voňavá káva a slávny „PPN“ koláč s logom PPN, to
všetko samozrejme za sprievodu príjemnej
„kaviarenskej“ hudby. Pozrite si naše fotky na
Facebooku: www.facebook.com/PublicPolicyNews.

FSEV na Veľtrhu Akadémia
Veľtrh Akadémia je zameraný na stredoškolskú a
vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o
ponukách štúdia na vysokých školách. Tento rok sa
konal jeho 16. ročník v Bratislave v NTC. Svoj
priestor mala aj UK, každá fakulta mala dokonca svoj
vlastný stánok vybavený propagačnými materiálmi.
Promo našej fakulte a ústavom robili vždy dvaja
zástupcovia. Za ÚVPE sa tento rok zúčastnili
doktorandi Ľudmila Staňová, Katarína Števove
a Tomáš Jacko.
O gorilách na ÚVPE
Na ÚVPE tento semester prednášal aj novinár Tom
Nicholson, ktorý sa preslávil najmä investigatívou
v kauze Gorila. Jeho prednáška bola o politickej
korupcii a uskutočnila sa v rámci predmetu Etické
otázky, transparentnosť a korupcia, ktorý zastrešuje
doc. Beblavá. O gorilách v slovenskej politike bola
reč aj na záverečnom premietaní Eurocine, kde si
študenti mohli pozrieť dokumentárny film Zuzany
Piussi Od Fica do Fica. Po filme nasledovala diskusia
so zástupcom šéfredaktora SME Lukášom Filom
a šéfredaktor portálu
www.jetotak.sk
Michalom Havranom.
Viac o filme a Zuzane
Piussi sa dočítate
v tomto čísle PPN.

Naši ľudia vo svete:
doc. Beblavá vo Vietname
O slovenských
protikorupčných
nástrojoch
a praktikách
prednášala
doc.
Beblavá
predstaviteľom samospráv vo Vietname. Reč bola
najmä o obmedzovaní korupcie na lokálnej úrovni
a skúsenostiach napr. s prístupom k informáciám, či
s elektronickými aukciami pri verejnom obstarávaní.
Ako však sama uviedla, robiť inovácie tohto typu vo
Vietname
závisí
najmä od politického
záujmu - ide totiž
o krajinu, kde stále
vládne len jedna
komunistická strana.
doc. Vávrová v USA
Budovanie komunít
a zvyšovanie príležitostí bola téma konferencie
ICMA(International Capital Market Association),
ktorá sa tento rok konala v Amerike a nechýbala na
nej ani doc. Vávrová. Zúčastnila sa stretnutí komisie
pre medzinárodnú spoluprácu, kde na stretnutí žien
menežériek ako spoluautorka knihy týkajúcej sa
danej problematiky prezentovala na tému Skills for
Small Community Managers. doc. Vávrová
spolupracuje s ICMA už 14 rokov, pričom z toho 8
rokov menežovala výmenný program pre
menežérov a momentálne vytvára priestor pre
výmeny študentov a doktorandov so zameraním na
samosprávy a ich rozvoj. Ak by ste mali záujem
o výmenný program, príďte sa s ňou poradiť. Viac
informácií o ICMA a celom zábere jej činností sú
dostupné na: www.icma.org.
doc. Staroňová na Ukrajine
V Kieve rozprávala o skúsenostiach krajín strednej
a východnej Európy v inštitucionalizácii RIA
(Hodnotenie vplyvov) doc Staroňová. Cieľovou
skupinou
boli
zákonodarcovia
a vládni
predstavitelia
zodpovední
za
regulačnú
politiku,
ako aj ministerskí
pracovníci, odborníci,
sudcovia a donorské
organizácie.
ÚVPE má nových absolventov doktorandského
štúdia
Svoje dizertačné práce úspešne obhájili dvaja teraz už
bývalí doktorandi ÚVPE Darina Ondrušová
(školiteľka doc. E. Sičáková-Beblavá) a Ivan Rončák
(školiteľka prof. Ľ. Malíková). Výťažok z Darininej
práce s názvom Politicko-administratívne vzťahy:
politické funkcie v štátnej správe na Slovensku si môžete
prečítať v tomto čísle v rubrike „Štúdia“. Časť Ivanovej

práce s názvom Optimálny model polyarchie a realita
politického systému na úrovni miestnej samosprávy na
Slovensku ste si mohli prečítať v minulom čísle.
Všetkým štyrom srdečne blahoželáme!

ÚVPE má novú doktorandku
Doktorandov sme predstavovali už v minulom čísle,
ale akosi sme pozabudli na jednu našu novú dennú
doktorandku
Veroniku
Střelcovú.
Veronika
absolvovala bakalárske(2008) aj magisterské(2010)
štúdium na ÚEŠM na európskych štúdiách. Popri
tom študovala aj environmentálne štúdiá v Brne na
Masarykovej univerzite. Momentálne, okrem
doktorantúry, pracuje aj v mimovládnom sektore,
kde sa primárne venuje environmentálnej
problematike. Pracuje v centre
komunitného
organizovania
a zároveň je pracovníčkou
komunitného rozvoja pre mesto
Banská Bystrica. Dizertačnú
prácu robí pod vedením prof.
Malíkovej a skúma v nej vzťah
medzi posilňovaním komunity a
občianskou angažovanosťou.
Ocenenia:
Náš doktorand získal cenu za filantropiu
Matúš Čupka získal ocenenie za mimoriadnu
filantropickú angažovanosť v združení Zelená
hliadka, ktorá sa venuje boju proti znečisteniu
verejných priestorov odpadkami (viac na
www.facebook.com/zelenahliadka). Cena mu bola
udelená v rámci už zabehnutej súťaže Top firemný
filantrop, ktorá tento rok po prvý krát otvorila
kategóriu Filantrop roka. Jej víťazom sa stal známy
rímskokatolícky kňaz Anton Srholec, ktorý v oblasti
filantropie pôsobí už dlhé roky a nezištne pomáha
najmä ľuďom bez domova. Súťaž už ôsmy rok
organizuje nezisková organizácia Fórum donorov
(www.donorsforum.sk). Jej cieľom je oceniť firmy,
ale aj jednotlivcov, ktorí venujú svoje prostriedky na
dobrú vec.
Rektor ocenil nášho študenta
Rektor Univerzity Komenského každoročne oceňuje
úspešných a vynikajúcich študentov a pedagógov za
ich mimoriadnu snahu a reprezentovanie školy nie
len doma, ale aj v zahraničí. Táto slávnosť sa už
tradične viaže k Medzinárodnému dňu študentstva,
kedy rektor na základe návrhov dekanov
jednotlivých fakúlt odovzdáva ocenenia v podobe
akademickej pochvaly. Tento rok získal cenu za
FSEV UK študent nášho ústavu a tiež aj člen
redakčnej rady, Matúš Sloboda. Okrem oficiálneho
uznania
za
vynikajúce
študijné
výsledky
a reprezentáciu fakulty, rektor Karol Mičieta
vyzdvihol Matúšove úsilie a boj za pravdu na
slovenskej politickej scéne v projekte Demagog.sk.

Obom naším kolegom blahoželáme!
Prvá univerzitná beánia
Do organizácie tohtoročnej beánie sa zapojili aj
študenti FSEV, dokonca aj z ÚVPE (Ľubica Šimková).
29. novembra boli v priestoroch bratislavskej
Incheby najprv slávnostne privítaní prváci všetkých
fakúlt UK, potom nasledovali koncertné vystúpenia
vychytených slovenských skupín, ako napr. Para,
Polemik, či AMO. Večer zakončilo žrebovanie
Tomboly a DJ Miro.
Vedeli ste, že študujete na najlepšej fakulte?
FSEV UK sa podľa hodnotenia ARRA umiestnila
spomedzi spoločenskovedných fakúlt na prvom
mieste. ARRA je akademická rangingová a ratingová
agentúra, ktorá už pravidelne uskutočňuje
hodnotenie vysokých škôl na Slovensku. Jednotlivé
fakulty sú rozdelené do skupín na základe ich
zamerania a na čele spoločenskovedných fakúlt sa
už tretí rok po sebe úspešne drží naša fakulta.
Návšteva z Poľska na ÚVPE
Vďaka
programu
mobility
vysokoškolských
pedagógov Erasmus mal ÚVPE na konci septembra
zaujímavú návštevu z Poľska. Prof. Janina Fras
pôsobí na Ústave politických vied a Katedre
sociálnej komunikácie a žurnalistiky vo Wroclave
a prišla k nám s prednáškou „European Union`s
language diversity“. Prednáška, ako vyplýva aj z jej
názvu, bola zameraná na používanie jazykov v EÚ
a zamýšľala sa nad budúcnosťou jazykových politík
v ďalšom fungovaní európskych inštitúcií. Prof. Fras
otvorila diskusiu, nakoľko je možné udržať prísne
multilingválny
charakter
inštitúcií
EÚ
a prezentovala názor, že postupne budú musieť
zefektívňovať svoje jazykové politiky smerom
k väčšej uniformite. Jazyková politika nie je cudzia
ani Slovensku a táto problematika býva predmetom
vášnivých debát, najmä čo sa týka používania
maďarského jazyka v úradnom styku, či rómskeho
jazyka na školách. Návšteva tejto hostky súvisela,
okrem už spomínaného programu, aj s jej stretnutím
s prof. Malíkovou na konferencii v Poľsku. Veríme,
že bude náš ústav v takomto nadväzovaní kontaktov
pokračovať
aj naďalej
a už čoskoro
privítame
ďalšieho
zaujímavého
zahraničnéh
o hosťa.

Ľudmila Staňová, Katarína Števove

Odporúčame

konferenciu s názvom „The Party`s Over“.
Konferencia sa bude konať v Cardiffe vo Veľkej
Británii.
Viac
informácií
nájdete
na:
http://www.psa.ac.uk/2013/call.aspx

21. január 2013 – Štátnice
Konferencie:
17. – 18. januára 2013 - Súčasné trendy vo
výskume verejného sektora – Katedra verejnej
ekonómie Masarykovej Univerzity v Brne organizuje
17. ročník medzinárodných vedeckých seminárov
v Šlapaniciach pri Brne - tento krát so zameraním na
výskumné metódy a teoretický výskum vo verejnom
sektore
a verejných
financiách,
a analytický
a komparatívny výskum vo verejnej správe
a manažmente verejných služieb. Viac informácií
o konferencii
nájdete
tu:
www.econ.muni.cz/slapanice.

21. - 22. januára 2013 - QAK – česko-slovenská
konferencia zameraná na kvalitatívne metódy
a prístupy v spoločenských vedách. Najbližší ročník
s názvom Hranice normality sa uskutoční na pôde
Umeleckého
centra
Univerzity
Palackého
v Olomouci. Témou bude napr. čo je alebo nie je
„normálne“, či kvalitatívny prístup vo výskume
zriedkavých alebo ťažko dostupných populácii.
Termín pre zaslanie príspevkov alebo nahlásenie
pasívnej účasti je do 13. januára 2013. Viac na:
http://www.contexo.cz/qakonference2013

10. – 12. apríla 2013 - IRSPM – Medzinárodná sieť
odborníkov na manažment verejnej správy
združených v International Research Society for
Public Management (IRSPM) organizuje 17. Ročník
konferencie na tému manažment vo verejnom
sektore, ktorá sa bude konať budúci rok v apríli
v Prahe. Jeden z panelov, ktorý má názov NPM
a rozvojové krajiny bude viesť náš doktorand,
Tomáš Jacko. Záujemcovia o pasívnu účasť na
konferencii sa môžu prihlásiť do 10. marca 2013.
Viac info www.irspm2013.com.

16. – 18. mája 2013 – NISPACee, sieť inštitútov
a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe
organizuje svoj 21. ročník konferencií tento krát
v Belehrade v Srbsku. Hlavnou témou tohto ročníka
je Regio nalizácia a medzi-regionálna spolupráca.
Prihlásiť sa môžete do konca marca na
www.nispa.org.
Ľudmila Staňová

25. – 27. marca 2013 - PSA – Medzinárodná sieť
výskumníkov politických vied, Political Studies
Association (PSA), organizuje svoju 63. vedeckú

Téma
Ako sme „uvarili“ FSEV fest
FSEV fest je vďaka množstvu predchádzajúcich
ročníkov stálicou na našej fakulte a každoročne sa
stará o množstvo zážitkov, príjemných stretnutí,
zaujímavých diskusií či hudobných dobrodružstiev.
V nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsim priblížiť,
ako ´students-for-students festival´ FSEV fest vzniká.
Festival vznikol ako myšlienka úzkej skupinky
študentov (3-5 absolventov odboru európskych
štúdií). Chceli ho zorganizovať podľa možnosti
profesionálne, multi-žánrovo a každej edícii dať
akúsi tvár či hlavnú myšlienku. Na sociálnej sieti
študenti vytvorili vlastnú
skupinu,
do
ktorej
sa
postupne prihlásilo viac ako
70 študentov. Tí tvorili
komunitu
okolo
prvého
festivalu, ktorá sa časom
obmieňala, rástla, zmenšovala
a dnes má úplne iné zloženie
ako na začiatku.
Každému
festivalovému
ročníku predchádza 7-10
organizačných stretnutí, na
ktorých sa postupne dolaďuje myšlienka festivalu,
jeho rozsah či typ aktivít. Vznikajú zoznamy
potenciálnych umelcov či diskutujúcich, rozdeľujú
sa úlohy , hovorí sa o stravovacej stránke festivalu.
Účasť na týchto stretnutiach je dobrovoľná a každý
si vyberie úlohu, na ktorú sa najviac cíti, má s ňou
skúsenosti či motiváciu. Skupinu môžeme rozdeliť
na úzke jadro (3-5 ľudí), ktoré je tzv. hnacím
motorom. Aktívny okruh tvorí 10-20 ľudí plniacich
úlohy a pasívny okruh 20-30 ľudí pomáha priamo na
festivale. Mnoho členov pasívneho okruhu sa
postupne dostalo až do úzkeho jadra a naopak. Celá
komunita je otvorená a je len na každom z nás do
akej miery sa zapojíme a koľko zodpovednosti si na
seba zoberieme.
Po
čisto
teoretickej
prípravnej časti nasleduje
praktická
rokovania
s vedením
fakulty,
diskutujúcimi,
umelcami,
vybavuje sa stravovanie na
festivale. Tu vždy čaká
niekoľko
pozitívnych
i negatívnych
prekvapení,
ktoré
nakoniec
spravia
festival tým, čím sa naozaj

stane. Úvodná predstava o jeho podobe sa totiž často
odlišuje od konečného výsledku. Festival je tak
neustále sa meniacim výtvorom, na ktorom každý
z nás zanechá svoju stopu.
Poslednou fázou tvorby festivalu je manuálna práca
pri príprave priestorov, usmerňovanie jednotlivých
účinkujúcich a následné upratovanie priestorov
fakulty. Komunita okolo FSEV fest-u však stále hľadá
pomoc pri organizovaní festivalu. To je unikátnou
príležitosťou pre každého študenta FSEVky získať
skúsenosti s organizovaním veľkého študentského
podujatia. Tie môže neskôr uplatniť nielen
v profesionálnom, ale aj v súkromnom živote.
Našu skupinu nájdete na sociálnej sieti. Napíšte
správu na náš Facebook page, alebo sa rovno
prihláste do skupiny FSEV FEST TEAM.
Matúš Čupka

FSEV FEST 2012!
Začnem obligátne. Je streda,
24. októbra 2012. Žeby deň
ako každý iný? Vôbec nie!
Práve v tento deň sa na našej
fakulte konal ďalší obľúbený
FSEV Fest! Tak kto, čo, ako,
kedy? V tomto článku si
pripomeniete
toto
nezabudnuteľné popoludnie alebo zistíte, čo všetko
ste mohli zažiť.
Už pri vstupe do školy pozorujem, že dnešný deň
vzdelávaniu venovaný nebude, aspoň čo sa
oficiálnych povinností týka. V škole prebiehajú
prípravy na hudobnú scénu, množstvo ľudí sa hemží
všetkými smermi, dolaďujú sa posledné detaily, aby
sa zábava mohla začať. Tak trochu chaos, ale veď
bez toho by to nebolo ono! Moje prvé kroky smerujú
na poschodie, kde už moji kolegovia z PPN usilovne
dokončujú posledné prípravy pre PPN kaviareň. V
nej ste si mohli dať nielen kávu a sladký koláč, ale aj
posedieť vo veľmi príjemnom prostredí. A keďže
spomínam PPN kaviareň, budem pokračovať jej
susedmi.
Za hranice!
Presne táto veta vystihuje
ďalšie stánky pripravené
poskytnúť
informácie
študentom,
ktorí
majú
záujem stráviť leto v
zahraničí.
Slovenskoneslovensko, povedzme si na
rovinu, nie je to len o ňom.
Ponuky sa týkali najmä
pracovného leta v Spojených

štátoch amerických. Kto túto časť sveta ešte
nenavštívil, osobne odporúčam!
Každému
raz
vyhladne
Ako
svižne
schádzam
po
schodoch,
zisťujem,
respektíve
moje
čuchové
bunky
zisťujú, čo ma dole
čaká - množstvo
dobrôt
rozvoniavajúcich
po celej škole.
Mohli ste ochutnať
domáce koláčiky, sladké wafličky alebo indické
vegajedlo a spoznať pravú chuť čínskych či
brazílskych tradičných dobrôt pripravených priamo
našimi zahraničnými študentmi. Aký by to ale bol
FSEV Fest bez tradičného servírovania pravých
slovenských jedál priamo z naberačky pani
dekanky? Mňam! Tradične sa čapovalo pivo, víno,
jednoducho sa hodovalo! No o tom potom. FSEV Fest
mal pre nás ešte mnoho ďalších skvelých
prekvapení…
Nemám čo na seba!
Hmmm, ženské pohlavie (ale nielen to) pozná tieto
štyri slová dôverne. Vďaka Uni3čku sa škola začala
hemžila ľuďmi v tričkách s logom FSEV Festu alebo
v mikinách Comenius University. Na poschodí som s
nadšením obdivovala všelijaké vecičky, ktoré
študenti priniesli na Blší trh. Bolo toho neúrekom a
niektoré kúsky stáli naozaj za to!
Pre mozgové závity, oči i zvedavosť
Všetky tri slová
vystihujú miesta,
ktoré ma nielen
pobavili, ale aj
niečo
naučili.
Screening stage
bola miestnosť,
kde premietali
zaujímavé
krátke
videá.
iHRYsko zasa
ponúkalo
minimálne sto
rôznych
spoločenských
hier a miestnosť
Psychodiagnóz
a alebo ,,Som blázon?” slúžila práve na zodpovedanie
tejto otázky.  A tu dávam bodku, lebo táto veta je
pridlhá. Ani zďaleka však nekončím. V najväčšom
priestore našej fakulty - áno, presne ako ste si

odpovedali, v Aule - už od 16:00 zaznievali
zaujímavé a poučné prednášky na rôzne témy.
Obmedzený
počet
študentov
humanitných
odborov?
Záujem
o
Erazmus? Mám titul, smer
úrad práce, alebo…? Plus
niečo navyše.
Niekomu však v ušiach
príjemnejšie znejú tóny
než slová. Tie FSEV Fest
sprevádzali po celý čas.
Music stage hosťoval
hudbu
20.
storočia,
predstavili sa skupiny Red
Lamp,
Blissful
Age,
krásky s darom pohybu Ladylicious a na záver sa
vychutnávala Chillout Music. Veľa dobrého,
hlučného ale príjemného.
Keby som to nebola ja (ale je jasné, že som), tak by
som takmer zabudla na Slávnostné krájanie torty.
Akej? Okrem prívlastkov ´obrovskej´, určite i
maximálne sladkej (ako mi študenti potvrdili)
a navyše výročnej, pretože bola upečená nielen na
počesť FSEV Festu, ale najmä pri príležitosti osláv
10. výročia našej fakulty.
Opíš Fest ty!
Aby som nepísala dojmy o Feste len ja, snažila som
sa počas celého popoludnia prehodiť pár slovíčok aj
s ostatnými študentmi a účastníkmi. Aké boli ich
pocity z októbrového FSEV Festu? Ukrajina ukázala
dva palce hore, Čína a Brazília ho ohodnotila veľkým
úsmevom, Srbsko zas s plnými ústami a
prikyvovaním. Slovensko? Samozrejme pozitívnopozitívne!
Obliekam sa na cestu
domov, vonku sa už
dávno
zotmelo.
Možnosť vidieť fakultu
v
inom,
menej
formálnom
svetle,
stretnúť nových ľudí,
dozvedieť sa množstvo
dovtedy nepoznaného niečo podobné som ešte
nezažila. Len som pri
takejto
príležitosti
očakávala
viac
hemžiacich sa ľudí.
Takže pre tých, ktorým
to tento rok nevyšlo, ten
budúci FSEV Fest si rozhodne nenechajte ujsť!
Sára Belová

Na slovíčko s dekankou
Ako vnímate 10. výročie našej fakulty?
Desaťročné
jubileum
v živote
inštitúcie
nemožno považovať za príležitosť na
odovzdávanie pamätných medailí alebo iných
symbolov zdôrazňujúcich jej nehynúcu slávu
a význam. Je to však dosť na to, aby sme sa
pokúsili bilancovať a pripomenúť si, kde sme
začínali, kam sme sa za to decénium dostali
a aké sú naše budúce ciele.
Ako by ste zhodnotili
pôsobenie FSEV medzi
akademickými
inštitúciami
na
Slovensku?
Dlhodobo
patríme
k najprogresívnejším
fakultám
v skupine
spoločenských
vied
a náš výkon a kvalita
neustále rastie v oblasti
skvalitňovania
vzdelávacieho procesu,
vo vedeckej produkcii
i v získavaní
vedeckovýskumných
grantov. Atmosféra na
fakulte sa vyznačuje
otvorenosťou,
kolegiálnymi
vzťahmi
a vzájomnou toleranciou medzi akademickými
pracovníkmi,
zamestnancami
fakulty
a študentmi, čo si vyžaduje vysokú mieru
vzájomného porozumenia a dôvery, ale rovnako
i nárokov na
disciplínu a zodpovednosť
všetkých zúčastnených v každodennej činnosti.
Náš úspech nespočíva v tom, že sme nikdy
nezažili pád, ale v tom, že sme vždy dokázali
vstať, ako vraví čínska múdrosť.
Aké sú hlavné ambície vedenia fakulty a jej
pedagogických a výskumných pracovníkov
do budúcnosti?
Dosiahnuť a udržať si v dohľadnom časovom
horizonte postavenie úspešnej fakulty v rámci
UK a popredné, ak nie vedúce miesto
v hodnotení s podobnými fakultami v rámci
Slovenska. Naším cieľom je však prekročiť
hranice Slovenska a zaradiť sa medzi popredné
fakulty podobného zamerania v regióne
strednej Európy.
Vieme, že to vyžaduje

v súčasných
tvrdých
konkurenčných
podmienkach plné nasadenie tvorivých síl,
elánu a aj zdravej miery sebavedomia, aby sme
postupovali vpred. Podarí sa nám to iba v tom
prípade, ak si budeme schopní udržať na fakulte
atmosféru spolupráce pri plnení náročných úloh
a budeme hľadať cesty ako sa problémy dajú
riešiť a nie, prečo to alebo ono nejde.
Čo hovoríte na tohtoročný FSEV Fest?
Všetky doterajšie FSEV FESTy sú výsledkom
aktivity študentov, ktorí si odovzdávajú štafetu
v invenčných
nápadoch
a ich
realizácii v rámci
FSEV
FESTov.
Vážim
si
a oceňujem tieto
aktivity, pretože
sú
súčasťou
vytvárania
vnútornej
spolupatričnosti
a prehlbovania
neformálnych
kontaktov nielen
medzi
terajšími
študentmi,
pedagógmi
a pracovníkmi
fakulty,
ale
pravidelne sa ich
zúčastňujú aj absolventi fakulty, študenti iných
fakúlt UK a vysokých škôl z Bratislavy, široká
komunita ERASMUS študentov a dokonca aj
študenti z utečeneckého tábora, zástupcovia
mimovládnych organizácií, rôznych firiem
a agentúr ponúkajúcich pracovné príležitosti
pre absolventov. Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí sa aktívne podieľali na tohtoročnom FSEV
FESTe a to nielen pri jeho príprave a priebehu,
ale aj na upratovaní a dotiahnutí všetkých
organizačných záležitostí do úspešného konca.
Môžeme si len povedať: FSEV FEST 2012 sa
skončil, nech žije FSEV FEST 2013!
Alžbeta Jakubcová

Predstavujeme
Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK
Fakulta
sociálnych
a ekonomických
vied
je
najmladšou z trinástich fakúlt
Univerzity
Komenského
v
Bratislave.
Vznik
fakulty
zameranej na sociálne vedy bol
podmienený
meniacimi
sa
spoločensko-ekonomickými
potrebami
Slovenska
v integrujúcej sa Európe, ale aj
vývojom
sociálnych
a ekonomických vied v krajinách
stredovýchodnej Európy a vo svete. 5. júna 2002
vznikla preto nová fakulta, ktorá priniesla možnosti
štúdia nových, dovtedy samostatne neexistujúcich
odborov. V akademickom roku 2002/2003 sa začala
výučba na štyroch ústavoch, ktoré na fakulte pôsobia
dodnes.
Vývoj fakulty
Jedným zo zakladajúcich ústavov fakulty je Ústav
aplikovanej psychológie. Pod vedením Prof. PhDr.
Teodora Kollárika, DrSc. poskytuje vzdelanie
v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia
(predtým v odbore Aplikovaná psychológia) na
všetkých troch stupňoch vzdelania.
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
nadviazal na tradíciu Katedry politológie Filozofickej
fakulty UK a Centra európskych štúdií, ktoré od roku
1998 pôsobilo ako celouniverzitné
medzifakultné pracovisko. V súčasnosti
ústav pôsobí pod vedením Doc. Mphil.
Jozefa Bátoru, PhD. a ponúka študijný
program Európske štúdia v bakalárskom
a magisterskom stupni. Doktorandské
štúdium v obore Európske štúdia a politiky
je zabezpečované v spolupráci s Ústavom
verejnej politiky a ekonómie.
Na fakulte pôsobil prvé tri roky aj Ústav kultúrnych
štúdií, ktorý sa v akademického roku 2005/2006
zmenil na Ústav sociálnej antropológie. Tento ústav,
pod vedením Doc. Mgr. Martina Kanovského, PhD.,
zabezpečuje vo všetkých troch stupňoch vzdelávania
nový študijný odbor Sociálna antropológia, ktorý je
jediný svojho druhu na Slovensku.
Štvrtým pracoviskom fakulty je Ústav verejnej
politiky a ekonómie, ktorého riaditeľkou je Prof. PhDr.
Ľudmila Malíková, PhD. Ústav vznikol v roku 2010
zlúčením dvoch ústavov – Ústavu ekonómie, ktorý je

jeden zo zakladajúcich ústavov fakulty a Ústavu
verejnej politiky, ktorý na fakulte pôsobí od
akademického roka 2005/2006 ako prvé vedeckopedagogické pracovisko na Slovensku ponúkajúce
univerzitné vzdelanie vo verejnej politike s
interdisciplinárnym zameraním. Ústav v súčasnosti
poskytuje vzdelanie bakalárske v študijnom odbore
Aplikovaná ekonómia, magisterské v odbore Verejná
politika a doktorandské v odbore Európske štúdia
a politiky.
V roku 2010 sa na fakulte udiali
dve zásadné zmeny. V septembri
sa fakulta presťahovala do
nových priestorov v Ružinove.
Pôvodné priestory boli zdieľané
spoločne s dvomi fakultami –
Fakultou
manažmentu
UK
a Farmaceutickou fakultou UK,
čo pri zvyšujúcom sa počte
študentov kapacitne nestačilo.
Následne došlo k výmene na poste dekana fakulty.
Novou dekankou sa stala Prof. PhDr. Silvia Miháliková,
PhD., ktorá nahradila Prof. PhDr. Teodora Kollárika,
DrSc.
Objektívne najlepšia fakulta
Na fakulte, ktorú navštevuje viac ako 750 študentov,
pôsobí 38 interných učiteľov a takmer 100 externých
spolupracovníkov. Pedagógovia a výskumníci fakulty
sú odborníci v oblasti politických vied, psychológie,
antropológie, verejnej politiky a verejnej správy,
sociológie, medzinárodných vzťahov, histórie, práva,
ekonómie a diplomacie. Vo výučbe využívajú svoje
skúsenosti z praxe, študijných a výskumných pobytov
na
prestížnych
zahraničných
vedeckých
a
univerzitných pracoviskách, ako aj z vedenia
medzinárodných vedeckých projektov.
Kvalita
učiteľov sa odráža na kvalite celej fakulty. Podľa
Akademickej
rankingovej
a ratingovej
agentúry (ARRA), ktorá hodnotí fakulty
vysokých škôl na Slovensku porovnávaním
základných ukazovateľov kvantity a kvality
vzdelávania a výskumu, je Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK už tretí rok po sebe
najlepšou
spomedzi
všetkých
fakúlt
s podobným zameraním1. Tento výsledok
ovplyvnila najmä skutočnosť, že FSEV UK je
lídrom v publikačnej činnosti a citačnom
výkone. Ako ďalej uvádza agentúra ARRA, „Zatiaľ čo
nikto zo skupiny Ostatné spoločenské vedy nemá za
posledných desať rokov evidovaných viac ako 10 prác
v medzinárodných databázach, FSEV UK ich má viac ako
70.“2 Aj to je dôkaz toho, že sa Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK dokázala v priebehu desiatich
rokov svojho pôsobenia stať najúspešnejšou v svojom
odbore.
Veronika Fedorková
1
2

http://www.arra.sk/ranking-2012
http://www.arra.sk/ranking-2011

Rozhovor
Iveta Radičová: Demokraciu
musíte predovšetkým chcieť
Tento semester začala na FSEV UK ako profesorka
sociológie pôsobiť bývalá premiérka Iveta Radičová,
ktorú ste mohli počuť prednášať aj o demokracii ako
o dokonalej drzosti. O demokracii, kríze, ale aj
o jej plánoch do budúcnosti sa s prof. Radičovou
rozprávala Ľudmila Staňová.
Aký je to pocit, vrátiť sa späť do akademického
prostredia?

politike. Kde sa ako žena cítite rovnoprávnejšie –
na akademickej pôde alebo v politike? Stereotyp
o rôznom vnímaní toho istého fenoménu u žien
a mužov funguje. Keď muž zvýši hlas, je oprávnene
rozčúlený. Keď to urobí žena, je hysterická. Keď
muž použije hrubšie slová alebo gestá, je silný, žena
je opäť hysterická. Keď muž zmení názor, je
dynamický, keď žena, tak je náladová. Nie je to len
slovenský ale minimálne európsky fenomén
prítomný v spoločnostiach s kresťanskou tradíciou.
Učiteľstvo je feminizované odvetvie, tam sú muži
skôr raritou. Vo vysokom školstve majú síce vyššie
zastúpenie, avšak v strednom a základnom jasne
prevládajú ženy, čo znamená, že tón, spôsob ale aj
charakter výkonu tejto profesie určujú prevažne
práve ony. Politika je do veľkej miery
maskulinizovaná - tá vrcholová. Ženy majú silnejší
vplyv v komunálnej politike, kde ju už pretvárajú na
svoj obraz. Z tohto hľadiska sú obe sféry
neporovnateľné, práve z dôvodu, ako je ten-ktorý
sektor oboma pohlaviami rozdielne zastúpený.

Z akademického sveta som vlastne nikdy úplne
neodišla, čo má svoje výhody a nevýhody. Výhodu,
že nestrácate kontakt s poznaním a realitou
a nevýhodu, že nedokážete
Na túto tému ste v roku 2005
byť
plnohodnotným
ešte ako akademička robili
profesionálom, ak sa máte
Javom, ktorý som nepredpokladala, že
výskum. Prišli ste počas
vyjadrovať
v skratkách
je taký nepriestrelný, je korupcia
pôsobenia vo vrcholovej
a heslách, ktoré si politika
politike k nejakým novým
vyžaduje. Prednášanie je pre
poznatkom o pôsobení žien
výkon vrcholovej politiky hendikep, ako aj vedomie
v politike, ktoré ste si počas vášho výskumu do
toho, že čokoľvek hovorím v politike v podobe
takej miery neuvedomovali?
výzvy, hesla, sloganu, nie je celá pravda.
Javom, ktorý som nepredpokladala, že je taký
V čom vidíte najväčšie odlišnosti a podobnosti
nepriestrelný,
je
korupcia,
zosieťovanie,
akademickej sféry s politikou?
klientelizmus a vytvorené väzby. Spomínam ich už
v tej štúdii ale rozsah a intenzita klanových pôsobení
Rozdiel vnímam v dvoch rovinách – v rozsahu a
ženy určite odrádza od toho, aby do politického
obsahu zodpovednosti. Tu máte zodpovednosť za
prostredia vôbec vstúpili.
prípravu vzdelaných mladých ľudí a je len na nich,
čo si z toho, čo im človek ponúka, vyberú. Vrcholová
politika a premiérska funkcia je
o úplnom opaku – máte plnú
zodpovednosť,
rozhodujete
a tvarujete podobu krajiny. Takže
obsah a rozsah zodpovednosti je
odlišný a, samozrejme, aj predmet
rozhodovania o vplyve je rozličný. Tu
odovzdávate poznanie, zatiaľ čo
v politike odovzdávate rozhodnutia
na základe nejakého poznania. Kým v
akademickom svete je poznanie
mnohofarebné,
v politike
je
dvojfarebné – buď áno alebo nie, buď
áno Euroval alebo nie. Nie je nič
medzi tým, a to zužuje manévrovací
priestor pri rozhodovaní.
V médiách
odznelo
niekoľko
vašich
výrokov
o rozdielnom
vnímaní mužov a žien v slovenskej

Zaujímavé, že mužov neodrádza.
Sú súčasťou vytvorených sietí. Keďže mnohé ženy
prichádzajú do politiky ako novotvar, nemohli byť
zasieťované . Časť z nich však samozrejme je, buď
nepriamo cez politické strany alebo priamo, osobne.

neboli schopné financovať. Práve toto sa definuje
ako príčina veľkých dlhov, ktoré tie krajiny majú.
A tiež napríklad v tom, že finančné skupiny
neboli regulované.

Ale finančné skupiny sa prestali kontrolovať preto,
aby si tie štáty mohli od nich viac požičiavať. Bez
toho, aby posudzovali, či tie štáty sú to schopné
To je akoby ste chceli skúmať taliansku mafiu, to sa
splácať. Tak ich prestali kontrolovať, aby im mohli
nedá. Môžete to len zažiť a ja vám tú skúsenosť
viac požičiavať. To sú spojené nádoby. Dnes môžeme
môžem odovzdať. Pokusy napr. na
ukazovať prstom na
internete sú len mechanicky
banky,
finančné
vyrobené odhady. Ja by som mala
inštitúcie,
ratingové
Politika je do veľkej miery
obrovskú sieť, pretože som učila X
agentúry
a právom.
maskulinizovaná - tá vrcholová. Ženy
študentov, ktorí sú na rôznych
Zároveň však je na
majú silnejší vplyv v komunálnej politike, mieste otázka, prečo
pozíciách...
kde ju už pretvárajú na svoj obraz.
štáty išli spôsobom
Prejdime k vašej prednáške na
stále
väčšieho
tému „Demokracia ako dokonalá
zadlžovania.
Lebo
drzosť“. Hovorili ste o kríze ekonomickej, ako aj
potrebovali naplniť sľuby, na ktoré nemali zdroje.
o kríze demokracie a kríze hodnôt. V spoločnosti
rezonuje myšlienka, či prapôvodnou príčinou
Ľudia
v dôsledku
krízy
stratili
dôveru
ekonomickej krízy nebola rola štátu v živote
k demokratickým inštitúciám. Ktoré inštitúcie
človeka. Ten štát sa s liberálnou demokraciou
považujete za alfu a omegu pre obnovenie
akoby minimalizoval, čo sa týka napr. jeho
občianskej dôvery a akým spôsobom by sa to
zásahov do ekonomiky.
malo udiať?
Možno by to bolo zaujímavé vyskúmať.

To je teória na papieri. Európa vybudovala silné
sociálne štáty so silnými prerozdeľovacími
mechanizmami. Vedela by som vám to ilustrovať na
číslach – akú časť tvoria vaše sociálne príjmy – a tá
časť sa stále zväčšuje.

Bez reformy súdnictva to nepôjde. To je prvý krok, či
už ide o generálnu prokuratúru alebo jednotlivé
rozhodnutia súdov. Nemôžete celý život čakať na
rozhodnutie súdov a domáhať sa pravdy. Navyše sa
jej ani nedomôžete.

A čo ekonomický vývoj v USA? Myslíte, že
príčinou jeho vývoja, nemohlo byť to, že štát bol
v niektorých sektoroch, napr. finančnom,
minimalizovaný?

Taliansky politológ Giovanni Sartori tvrdí, že
politická demokracia je predpokladom pre
ďalšie typy demokracií – priemyselnú, sociálnu,
ekonomickú. Avšak ani tie v praxi častokrát
nefungujú. V politickej a ekonomickej sfére
dochádza ku korupcii, v sociálnej sfére
k predsudkom a nerovnom hodnotení druhých,
v priemyselnej k zneužívaniu svojho postavenia
voči podriadeným. Prečo existuje taký
priepastný
rozdiel
medzi
formálnymi
a neformálnymi, teda praktickými, pravidlami
demokracie?

To je prezidentská demokracia a ani tam táto
myšlienka neplatí. Štát sa nezminimalizoval, naopak,
za Obamu pribral nové funkcie, posilnil sa napr.
zdravotníckou reformou. Tento teoretický koncept
je pre mňa smiešna a lacná barlička, ktorá hádže
vinu na liberalizmus a pritom úplne zvádza na
scestnú interpretáciu problému. Liberalizmus
priniesol hodnoty slobody, ochrany súkromia,
rovnosti šancí, ktorým sa konzervativizmus bránil
zubami-nechtami.
Liberalizmus
so
svojimi
revolúciami
priniesol
formu
zastupiteľskej
demokracie, koncept ochrany slabších a rovnosť
občana pred právom. Kto prijal prvý deklaráciu
ľudských práv? USA. Tam vznikla. Väčšia ochrana
práv, väčšie zásahy, garancie na saturovanie
občianskych, politických, sociálnych, ekonomických
a kultúrnych práv. Práve opak sa dnes uvádza ako
dôvod krízy – že silné prerozdeľovacie mechanizmy,
nadštandardný
sociálny
štát
viedol
štáty
k zadlžovaniu, lebo to vo vzťahu k produktivite

To, že sa obchádzajú zákony, je problém právneho
štátu a vymáhateľnosti práva. Kontrola súdnictva,
otvorenosť a koncept otvoreného transparentného
vládnutia s podporou kontrolných skupín je práve
tým, čo vyrieši mnohé zlyhania, ktoré sa dejú
v rôznych sférach života spoločnosti. Bez posilnenia
právneho štátu to však nie je možné. Existujú
krajiny, napr. Veľká Británia, kde sú tradícia
a neformálne
pravidlá
natoľko
silné,
že
nepotrebujete prijímať formálne pravidlá a zákony,
dokonca, kde legitimita moci v ústave nie je
odvodená od ľudu ale od parlamentu. Napr. Veľká

Británia. Sú rôzne princípy, ako vybudujete vzťah
medzi občanmi a spôsobom vládnutia. U žiadneho z
nich vám nepoviem, že je ten najšťastnejší pretože
všetko závisí od toho, aký je u občanov záujem, či to
podporia, či to u nich dokážete presadiť, zdôvodniť,
a najmä ,aké máte historické, kultúrne a hodnotové
zázemie.
Dá sa proces
ovplyvniť zhora?

demokratizácie

spoločnosti

spôsobom stimulovať?
Základný krok ako to stimulujete je že priblížite
rozhodovanie k občanovi, preto podľa mňa hlavné
kritérium pomeriavania funkčnej konsolidovanej
demokracie je paradoxne miera decentralizácie.
Teda koľko a aké kompetencie odovzdám zo štátu
z centra práve na úplne iné subjekty.

To je priblíženie rozhodovania o spravovaní mojich
vecí priamo pod kontrolu občanov. My sme tiež
Demokraciu musíte predovšetkým chcieť. A ja sa
urobili decentralizáciu kompetencií. Množstvo
pýtam, či ju občania naozaj chcú - najmä v krajinách
rozhodnutí je už na úrovni samospráv a VÚC bývalého komunistického diktátu. Náš región zažil
a všimnite si, aký je nízky záujem a účasť vo voľbách
dve
totality
–
fašistickú
tam, kde občan priamo
a komunistickú. Po roku 1989 tu
rozhoduje
o svojej
stále máme cca. 40% obyvateľov,
každodennosti.
Kde
dostal
Demokraciu musíte predovšetkým chcieť.
ktorí sa domáhajú komunistickej
priamo do rúk možnosť
A ja sa pýtam, či ju občania naozaj chcú totality.
Takže
nechcú
rozhodnúť, či bude mať
najmä v krajinách bývalého
demokraciu, resp. chcú – len nám
opravenú školu alebo
komunistického diktátu.
dovoľte chodiť do kostola a to
cestu.
Má
tú
moc.
ostatné nech ostane nezmenené.
U mnohých ľudí však ešte
Nemôžeme im nariaďovať ani
funguje predstava, že je to
radiť, aby chceli demokraciu. Demokracia znamená
stále ten centralizovaný štát, takže čokoľvek sa mi
prevziať veľkú časť rozhodovania a zodpovednosti
prihodí, pošlem to rovno premiérovi, aby to vyriešil.
za svoj život sám na seba. V spoločnosti bude vždy
Premiér nemá inú možnosť, než posunúť problém
skupina ľudí, ktorá túto zodpovednosť buď nechce
starostovi obce, lebo už na to nemá kompetenciu –
alebo nemôže prevziať. O tých, ktorí nemôžu, sa
dávno nie. Kto za čo nesie zodpovednosť a čo
musí každá spoločnosť postarať. Pri tých, ktorí
spravuje, to je proces, ktorý občania potrebujú
nechcú, takú povinnosť nemá. A potom je umenie
poznať a chopiť sa ho.
rozlíšiť medzi týmito dvoma situáciami.
Na záver by som sa rada opýtala na Vaše plány
Nemyslíte si, že by sa záujem mal nejakým
na FSEV - od 1. septembra tu oficiálne pôsobíte
ako profesorka sociológie. Aké sú vaše
očakávania od pôsobenia na fakulte – čomu
presne sa budete venovať? Pracujete na
nejakých projektoch?
Popri premiérovaní som malým zázrakom udržala
dva svoje medzinárodné európske projekty, ktoré sa
venujú prenosu sociálnych práv z krajiny do krajiny
a poznania sociálneho štátu. Okrem tohto UNDP
projektu o demokracii (ktorého súčasťou bola
prednáška Demokracia ako dokonalá drzosť v aule
FSEV UK, pozn. red.), sa podieľam aj na projekte
Médiá a politika, ktoré koordinuje St. Anthony‘s
College v Oxforde. Nerada by som toho na seba
zobrala viac, lebo chvíľami nestíham.
Budete zároveň pôsobiť aj v mimovládnom
sektore?
Na to teraz neviem dať odpoveď. Nevyhýbam sa
aktivitám treťosektorových organizácii - nedávno
som bola v Žiline na otvorení občianskeho združenia
proti korupcii. Veľmi rada ich podporím aj osobnou
účasťou.

Ľudmila Staňová

Všimli sme si...
Verejná politika Piussi

odokrýva. Tento film sa totiž zaoberá našim
súdnym systémom. Autorka ho dokončila pred
rokom a pol, ale „slávnym“ sa stal len nedávno,
keď začala byť trestne stíhaná za porušenie práv
sudkyne Heleny Kožíkovej. O čo ide? Ku koncu
filmu sa objavila scéna, kde bol zachytený
rozhovor v ktorom dcéra (Zuzana Lauková)
zosnulej Marty Laukovej konfrontuje sudkyňu
Helenu Kožíkovú. Z tejto scény nemusí byť
každému celkom jasné o čom sa tieto dve
dohadujú, no emócia
je absolútne zreteľná.
Zúfalstvo a beznádej.
Ešte
pred
touto
scénou neuniklo vo
filme
pozornému
divákovi vyjadrenie
Zuzany
Wienk
o lístočku
adresovanom
sudkyni
Laukovej,

Zuzanina tvorba v skratke
Pred
tým,
ako
sa
začala
venovať
dokumentaristike, pôsobila Zuzana Piussi
v divadle Stoka ako scénická a kostýmová
výtvarníčka, a zároveň
herečka.
Dokumentárne
filmy začala natáčať už
počas štúdia na vysokej
škole
(VŠMU),
kde
študovala réžiu na filmovej
fakulte.
Medzi
jej
najznámejšie diela patria
Babička,
Anjeli
plačú,
Výmet, Hrdina našich čias a
Nemoc tretej moci a jej
aktuálny Od Fica do Fica,
ktoré boli premietané aj na našej fakulte. Viaceré
„Trestné oznámenie prišlo až po roku.
z nich získali ocenenia, no nevyhli sa ani kritike, či
emotívnym reakciám. Zuzanine filmy totiž
Vôbec som nečakala, že keď budem trestne
nepatria ku klasickej slovenskej filmovej
stíhaná ľudia začnú mať o môj film záujem.
dokumentaristike,
ktorá
znázorňuje
život
Možno som tým vyprovokovala diskusiu na
Slovákov, ako to robí napr. Dušan Hanák. Zuzana
tému súdnictva, a to je aj dobré, to som aj
sa zaoberá naozaj ťažkými, často kontroverznými
chcela. Ja ako filmár môžem povedať
témami a svojou tvorbou sa snaží reflektovať
pravdu, svedectvo, ale aj svoj názor“.
dianie, pred ktorým mnohí zatvárajú oči.
„Nemyslím si, že sú to iné
v ktorom dostala pokyn od
Rozruch okolo jej filmov
témy. Podľa mňa sú to
predsedníčky súdu prepustiť
Film Anjeli plačú zachytáva realitu
normálne témy. Ja žijem
konkrétneho človeka z väzby,
homosexuálnej komunity. Film Babička
v tejto krajine a zaujímam sa vypovedal o vzťahoch staršej ženy čo je absolútny zásah do
o tieto veci. Skôr sa čudujem s mladšími mužmi, bez akýchkoľvek sudcovskej nezávislosti. Toto
prečo nie je takých ľudí viac,“ romantických predstáv. Ani tieto sudkyňa
Lauková
nebola
hovorí na to Zuzana. Jej dva Zuzanine filmy sa neobišli bez rozruchu...
ochotná akceptovať, podala
filmy Nemoc tretej moci,
trestné oznámenie po čom sa
ktorý
podáva
obraz
následne dostala do kolotoča
o slovenskom súdnictve a Od Fica do Fica, ktorý je
perzekúcii a obvinení. Zúčastnila sa ich aj
o občanoch a voličoch, sú síce apolitické, no
spomínaná Helena Kožíková, ktorá sa angažovala
napriek tomu
majú veľmi silné prepojenie
napr. na zastavení jej nemocenských dávok. Marta
s verejnou politikou a oba súvisia aj s našou
Lauková nakoniec zomrela. To, či a do akej miery
fakultou, pretože sa tu premietali.
mala táto kauza na jej zdravotný stav vplyv, je
ťažko objektívne posúdiť, no takéto šikanovanie
Nemoc tretej moci
na pôde spravodlivosti je absolútne zarážajúce.
Zuzanu Piussi preslávil film Nemoc tretej moci,
Môžu sudcovia byť schopní rozhodovať, pokiaľ
avšak nebolo to ani filmom ako pozadím, ktoré
majú strach? Zúfalstvo a beznádej Zuzany

Laukovej v spomínanej scéne môžu diváci cítiť aj
schvaľujem natočenie filmu, aj scény, kvôli ktorej sa
cez kameru. Treba podotknúť, že táto scéna
vedie trestné stíhanie. A keďže na Slovensku je
nereflektuje len zúfalstvo dcéry, ktorá bojuje
schvaľovanie trestného činu trestným činom, rovno
o spravodlivosť pre svoju zosnulú matku, ale aj
som napísal oznámenie polícii, aby preverila či som
zúfalstvo obyčajného človeka, občana. Pokiaľ sa
svojím článkom nespáchal trestný čin. Po tomto
takéto veci dejú v súdnictve, ktoré by malo byť
nasledovalo spustenie kampane. Môj kolega Juraj
zárukou spravodlivosti, stráca obyčajný človek
Petrovič mal nápad, žeby sa k schvaľovaniu
pocit bezpečia. Stráca vieru v spravodlivosť.
údajného trestného činu mohli formou vyhlásenia
A práve emócia je to, čo potrebovala touto scénou
pripojiť aj ďalší ľudia. Pripravil návrh vyhlásenia.
Zuzana zachytiť. Teraz čelí
Získali sme pod neho 131
trestnému stíhaniu. „Túto Vyjadrenie VIA IUIRIS k „trestnej“ úvodných signatárov a zverejnili
scénu som potrebovala ako scéne vo filme Nemoc tretej moci
ho na changenete, kde sa k nemu
filmárka. Chcela som ňou VIA IURIS sa vyjadrilo, že tento čin nie je
pripojili ďalší a ďalší ľudia,“
zachytiť ten pocit. Scéna trestným činom a trestné stíhanie za
vyjadruje sa ku kampani jej
zverejnenie
záznamu
je
neopodstatnené.
veľa nepovie a divák sa nič
tvorca, Ondrej Dostál. Dnes
Je
tiež
aj
v
rozpore
s
právom
na
slobodu
konkrétne nedozvie. Film sa
podporuje kampaň okolo tritisíc
rodí v divákovej hlave prejavu a právom na šírenie informácii
ľudí. Aj toto je verejnou
podľa
Ústavy
SR
a
Európskeho
dohovoru
a veľa ľudí mi povedalo, že
politikou, pretože ide o ukážku
o
ľudských
právach.
tej scéne nerozumie, ale
občianskej
angažovanosti
veľa naopak zachytilo tú
a participácie
na
verejných
emóciu.“ Zuzana sa ďalej vyjadruje slovami, že
veciach. Zuzana Piussi o tejto kampani hovorí ako
nechcela sudkyňu nijako poškodiť, nenatáčala nič
o veľkej veci: „Toto sú podstatné a dobré veci, keď
z jej súkromia, ale z jej života ako verejného
sa dejú. Keď niekoho v spoločnosti lynčujú, to je
činiteľa. Vo filme bolo zamlčané jej meno a cez
jedno či mňa alebo niekoho iného, je dobré keď sa
tvár mala sudkyňa čiernu pásku a teda jej identita
ho ľudia zastanú a nezatvárajú oči.“
bola ukrytá. „Teraz keď mám lepšie právne
informácie dokonca viem, že sudkyňa ani
nemusela mať pásku.“ Sudkyňa naopak tvrdí, že
jej právo nezverejňovať svoju tvár bolo
porušené a odvoláva sa na zákon o sudcoch,
podľa ktorého „bez súhlasu sudcu nemožno
zverejňovať jeho tvár“. Tento zákon sa však
viaže skôr na chránenie sudcov v súvislosti s
ich rozhodovaním v trestných veciach.
Paradoxné na tomto spore je to, že keby
sudkyňa nepodala trestné oznámenie, okrem
zainteresovaných by v podstate nikto netušil, o
koho ide. „Podľa mňa ide z jej strany
o zastrašovanie a aroganciu,“ hovorí Zuzana.
To, ako spor medzi sudkyňou a Zuzanou
dopadne, je zatiaľ vo hviezdach, no niektorých
Slovákov to nenechalo chladných. Za Zuzanu sa
postavilo viacero ľudí na čele s Ondrejom
Dostálom, Zuzanou Wienk a ďalšími, ktorí
spustili zaujímavú kampaň. „Keď som sa
dozvedel o tom, že Zuzane Piussi hrozí trestné
stíhanie za natočenie kritického filmu o stave
slovenského súdnictva, mal som pocit, že musím
reagovať. A tak som na blog napísal článok, že

Ako sa dostala Nemoc tretej moci na Ústav
verejnej politiky a ekonómie? Na predmete
analýza verejnej politiky premietala doc.
Katarína Staroňová film v rámci témy Problém
ako sociálny konštrukt,
keďže emócie sú
súčasťou verejnej politiky rovnako ako
racionálne argumenty a dôkazy, pretože
tiež vstupujú do rozhodovacích procesov. „Film
som by študentom pustila, aj keby nezapadal do
témy, pretože si myslím, že je to dôležitá
a aktuálna téma, o ktorej sa treba rozprávať.
Študenti verejnej politiky by mali sledovať dianie
v spoločnosti, dianie v justícii, vedieť zaujať
nejaký postoj a vyjadriť ho.“ Film urobil na
študentov dojem a veľa z nich sa zapojilo do
následnej
diskusie.“
Bola
som
naozaj
prekvapená. Aj tí, ktorí sa nikdy nezapájajú do
diskusií sa tento krát zapojili. Na mňa urobili
silný dojem aj záverečné titulky. Niektorí zo štábu
nezverejnili svoje mená, pretože nechcú mať nič
spoločné s politikou alebo sa boja,“ dodáva.
Od Fica do Fica odmietli premietať
multikiná, ale napriek tomu sa našli miesta,
kde sa premietal. FSEV v rámci Eurocine
patrila k jedným z nich.
Aj druhý Zuzanin film sa neobišiel bez
problémov. Multikiná sa proti zdravému
podnikateľskému rozumu rozhodli dobrovoľne
nezarobiť a súkromnej osobe, ktorá si chcela
prenajať kinosálu a premietať film, to na
poslednú chvíľu odmietli. Je to ich právo a ich
rozhodnutie. Oficiálne sa k tomu už pre viaceré
médiá vyjadrili, že je to z dôvodu charakteru
filmu, ktorý je politický. Kolujú špekulácie, že to
spôsobil názov filmu a kiná sa zľakli, nakoľko
Zuzanin predošlý film skončil trestným
oznámením. To, kde je v tomto prípade pravda,
je ťažké jednoznačne povedať, každopádne
konanie multikina ako podnikateľa je
prinajmenšom zvláštne.
Na druhej strane, film ľudia chceli vidieť,
a preto sa nakoniec premietal, hoci nie v takých
veľkých a vybavených sálach ako majú
multikiná. Jedným z takýchto miest bola aj

Fakulta sociálnych a ekonomických vied v rámci
Eurocine. Aj napriek jeho názvu, film naozaj
nebol o vysokej politike, ani o Róbertovi Ficovi.
Bol o nás. O občanoch a voličoch, o tom akí sme,
ako nás vidí režisérka. Názov Od Fica do Fica
reflektuje obdobie počas ktorého sa film točil,
ktoré je ohraničené koncom a pomerne rýchlym
znovuzačiatkom vládnutia Róberta Fica. Film
má dve časti. V prvej autorka ukazuje zostrih
záberov volebných kampaní jednotlivých strán
a z ich straníckych centrál počas volebnej noci.
Druhá časť je o protestoch proti kauze Gorila.
Autorka ukazuje to, čo sa dialo v ich pozadí a čo
medzi sebou riešili organizátori jednotlivých
protestov.
Film sa premietal v aule. Po ňom nasledovala
diskusia s pozvanými hosťami Michalom
Havranom, šéfredaktorom portálu Je to tak a
Lukášom Filom,
zástupcom
šéfredaktora
denníka SME. Hosťom mala byť aj Zuzana
Piussi, ktorá však mala v tom čase pracovné
povinnosti. „Chcela som prísť, ale bola som vtedy
v Prahe. No teším sa z toho, že sa premietal
a študenti majú o film záujem“.
Zuzana Piussi na mňa urobila počas rozhovoru
veľmi dobrý dojem. Je to milý a zaujímavý
človek a mne osobne sa jej filmy páčia. Vnímam
ich ako akési „temné výpovede“ o našej
spoločnosti. Konfrontačná scéna v Nemoci tretej
moci na mňa naozaj silno zapôsobila. Pri nej
som sa začala obávať o svoje bezpečie. Cítila
som zúfalstvo a strach. Veľmi silnú emóciu vo
mne zanechal aj tragikomický Od Fica do Fica,
najmä jeho posledná scéna, ktorá počas
volebnej noci kolovala aj na internete. Róbert
Fico sa pozrel do kamery, v ruke držal fľašu
Coca Coly a povedal: “Nemôžem piť, tak pijem
iba Colu.“ Aj vtedy som cítila to zúfalstvo. Ak
Zuzana Piussi spáchala trestný čin, verejne ho
schvaľujem a vychvaľujem.

Katarína Števove

Recenzia
Giovanni Sartori:
Teória demokracie
Teória
je
rámec,
prostredníctvom
ktorého
usporadúvame a/alebo vysvetľujeme javy v
spoločnosti3. Výber teórie je pre každý výskum
kľúčovým, pretože tým, že nám hovorí o tom, čo je
potenciálne dôležité, a ako máme svoje poznatky
usporiadať, ovplyvňuje výsledky výskumu a ich
následnú interpretáciu. Teória demokracie je tým
pádom pre skúmanie miery demokracie v
spoločnostiach
kľúčová.
Čo
však
demokraciu vytvára a aké sú nevyhnutné
predpoklady
pre
jej
existenciu
a fungovanie sú otázky, na ktorých
v politológii neexistuje zhoda. Jedným
z pravdepodobne
najznámejších
teoretikov demokracie je taliansky
politológ Giovanni Sartori. V diele Teória
demokracie4 sa Sartori venuje otázkam
spojeným s praktickým fungovaním
demokracie, ale aj jej teoretickým
základom, a prináša ucelený pohľad na
moderné liberálne demokracie.
Sartoriho cieľom bolo „rekonštrukcia
spoločnej teórie demokracie“5, ktorá by
mala zo spleti rôznych argumentov
a predstáv pomôcť určiť, „čím by demokracia mala byť,
čím môže byť, čím nie je, a čím by sa nemala stať“6.
Práve absencia jednotnej teórie demokracie a rôzne
chybné predstavy o jej povahe, význame a hodnotách
Sartoriho podľa vlastných slov viedli k napísaniu tejto
knihy, pretože je presvedčený o tom, že „zo všetkých
politických systémov je práve demokracia najviac
závislá od jasného myslenia, od zodpovedného
a primeraného pochopenia,“7, a že „chybné predstavy
o nej vedú k jej skaze“8. Sartoriho cieľom teda podľa
vlastných slov bolo preskúmať spoločné základy teórií
demokracie.

3

Heywood, A. 2005. Politická teorie. Eulex Bohemia: Praha, str. 23
Originál The Theory of Democracy Revisited (1987) vyšiel
v slovenskom preklade pod názvom Teória demokracie vo
vydavateľstve Archa v roku 1993
5 str. XII
6 str. XIII
7 tamtiež
8 str. 5
4

Sartoriho Teória demokracie je rozdelená na dve časti.
Prvá je venovaná „moderným“ problémom, s ktorými
sa demokracia stretáva prevažne od druhej polovice
20. storočia. V nej venuje etymologickému a reálnemu
významu pojmu demokracia (kapitoly 1 a 2),
dôležitosti a miestu ideálov, utópie, politického
realizmu, deskripcie a preskripcie v demokracii
(kapitoly 3 a 4), významu a úlohe volieb a verejnej
mienky v moderných demokraciách (kapitola 5),
väčšinovému rozhodovaniu a ochrane menšinových
práv (kapitola 6), ako aj samotnému vymedzeniu
a fungovaniu moderných demokracií (kapitoly 7 a 8).
Na rozdiel od prvej časti, ktorá je venovaná viac
otázkam a problémom spojeným skôr s praktickým
fungovaním modernej demokracie, v druhej časti
Teórie demokracie sa Sartori zaoberá
najmä ideologickými problémami,
ktoré sa v spojení s demokraciou
objavujú prakticky od jej samotného
vzniku. Pojem demokracia vždy
neznamenal to isté a Sartori nám
približuje vývoj demokracie nielen
ako spôsobu vládnutia (kapitola 10),
ale aj myšlienok a ideálov s ňou
spojených (kapitoly 11, 12, 13).
V tejto časti taktiež približuje názory
o tom, že liberálna demokracia
nemusí byť a nie je jedinou
a najvhodnejšou formou vlády, keď
približuje
koncepcie
trhového
socializmu,
demokratického
plánovania, technokracie, ale aj
Marxa
a koncepcie
ľudovej
demokracie
a
demokratickej diktatúry (kapitoly 14 a 15).
Každá štúdia o demokracii a o teórii demokracie sa
musí v prvom rade vyrovnať so samotným pojmom
demokracia. Vyčlenenie a definovanie demokracie
môžeme považovať za jeden z hlavných, ak nie
najhlavnejší prínos Sartoriho Teórie demokracie. Podľa
Sartoriho totiž „(ž)ijeme v časoch, ktoré možno
príznačne charakterizovať ako vek konfúzie v chápaní
demokracie,“9, pretože už sa ľudia nedelia len na
zástancov a kritikov demokracie, ale ani jej zástancovia
sa viac nezhodujú na tom, čo demokracia je, alebo nie
je.
Sartori nepredkladá jednoznačnú definíciu demokracie
a neponúka vyčerpávajúci zoznam vlastností, ktoré má
demokracia mať. Najbližšiu definíciu demokracie
Sartori predstavuje v kapitole 7, v ktorej definuje
demokraciu negatívne, teda vymedzuje to, čo
9

str. 8-9, kurzíva v origináli

demokracia nie je. Autor skúma základy a fungovanie
rôznych režimov a ako opak demokracie vymedzuje
spomedzi autoritarizmu, totalitarizmu, absolutizmu,
tyranie, diktatúry, a autokracie, posledný menovaný
režim. Demokracia je teda podľa Sartoriho neautokracia, čo znamená odmietnutie personifikovanej
moci nad občanmi, moci, ktorá patrí niekomu. Moc
v demokracii nie je „vlastníctvo“ nikoho a v demokracii
môžu byť vládcovia odvolaní ľudom10. Z tejto logiky
Sartori odvodzuje svoju známu definíciu demokracie
ako ne-autokracie: „(d)emokracia je systém, v ktorom
nikto nemôže vybrať sám seba, nikto sa sám nemôže
vybaviť mocou vládnuť, a preto si nikto nemôže
nárokovať bezpodmienečnú a neobmedzenú moc.“11.
Táto definícia v sebe podľa môjho názoru implicitne
zahŕňa kategóriu volieb. Celý demokratický proces je
podľa Sartoriho „zhustene obsiahnutý vo voľbách
a volení“12. Pre Sartoriho sú voľby pre súčasné
moderné demokracie kľúčové, pretože medzi nimi sa
moc ľudu väčšinou neprejavuje13. Je však takáto
definícia demokracie postačujúca? Odpoveď na túto
otázku nám ponúka sám Sartori. Na inom mieste
(kapitola 2) píše, že demokracia podľa neho nie je
jednoducho mocou ľudu alebo vládou väčšiny
(vyjadrená prostredníctvom volieb), ale vládou
obmedzenej väčšiny, ktorá rešpektuje menšiny14.
Výber vládcov prostredníctvom volieb môžeme
považovať za minimálnu podmienku demokracie, nie
však za postačujúcu. Vláda väčšiny, ktorá nechráni
záujmy a práva menšín, podľa Sartoriho nie je
demokraciou15.
Princíp ochrany menšín je zároveň aj jedným
z atribútov, ktorý rozdeľuje formy demokracie
(kapitola 5). Sartori rozlišuje priamu, referendovú,
participatívnu a volebnú demokraciu v závislosti na
miere participácie občanov na tvorbe rozhodnutí,
a prispieva tým do rozšírenej debaty o tom, aký typ
demokracie je lepší či demokratickejší. Kým
v participačnej demokracii, kde je zastupiteľská zložka
prítomná, a vo volebnej demokracii, v ktorej sa
rozhoduje iba prostredníctvom zastupiteľstva, majú
menšiny garantovanú ochranu, priama demokracia
(ktorá je v podmienkach dnešných veľkých národných
štátov
podľa
Sartoriho
neuskutočniteľná)
a referendová demokracia (ktorá je v moderných
str. 208
str. 208, kurzíva v origináli
12 str. 88
13 ibid. Autor tým poukazuje na fakt, že vo väčšine prípadov je
účasť občanov na vládnutí obmedzená iba na odovzdanie hlasu
vo voľbách, pričom v medzivolebnom období občania reálne
nemajú vplyv na správu vecí verejných
14 str. 33-34
15 str. 34

podmienkach
technicky
uskutočniteľná,
ale
v súčasnosti nie je nikde zrealizovaná) v sebe podľa
Sartoriho nesú zakódované nebezpečenstvo pre
menšinové názory. Bez zastupiteľskej zložky, ktorá by
mediovala vôľu väčšiny by sa z demokracie podľa
autora stala tyrania väčšiny, čo je názor, ktorý
Sartoriho spája s napríklad Tocquevillom a jeho
nadčasovým pohľadom na demokraciu z prvej polovice
19. storočia.
Tieto predpoklady o negatívnom vplyve nástrojov
priamej demokracie na demokratické zriadenie
zdanlivo narážajú na realitu fungovania a výsledkov
inštitútu priamej demokracie napríklad vo Švajčiarsku.
Podľa Sartoriho16 dnes nemáme skúsenosť s priamou
demokraciou, pretože všetky dnešné demokracie sú
zastupiteľské. Prípad Švajčiarska, krajiny, ktorá je
príznačná
aktívnym
zapájaním
občanov
do
rozhodovania, v knihe nespomína. Pri bližšom pohľade
na Švajčiarsky politický systém však zistíme, že by sme
ho mohli na základe Sartoriho rozdelenia zaradiť
medzi participatívne, skôr ako priame demokracie,
pretože hoci sa občania aktívne podieľajú na
rozhodovaní o záležitostiach štátu či regiónu, väčšinu
svojich právomocí stále delegujú na svojich zástupcov
v parlamente. To znamená, že hoci občania vo
Švajčiarsku môžu zvolať referendum o akomkoľvek
rozhodnutí vlády, lokálnej vlády či mesta, o väčšine
zákonov stále rozhodujú volení zástupcovia ľudí
v parlamentoch.
Teória demokracie od Giovanniho Sartoriho je jedným
z najzákladnejších diel modernej politológie. Sartori na
päťsto stranách zhrnul deskriprívne aj preskriptívne
pohľady na minulosť aj súčasnosť demokracie ako
politického zriadenia, aj ako ideálu. Jeho cieľom bolo
podľa vlastných slov „diskutovať o diskusii o
demokracii“17, aby sme zistili, čo demokracia vlastne je.
Dnešná západná demokracia, ktorú Sartori navrhuje
nazývať celým názvom liberálna demokracia, vznikla
spojením klasickej demokracie, zameranej na rovnosť,
s liberalizmom, zdôrazňujúcim slobodu jednotlivca,
a prebrala dôraz na obe hodnoty. Našim cieľom by
podľa autora malo byť liberálnu demokraciu spoznať
a posilňovať obe jej zložky, vládu ľudu, ale zároveň aj
slobodu jednotlivca v ňom, pretože podľa Sartoriho
slov „so smrťou liberálnej demokracie umiera aj
demokracia“.
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Ivana Imreová18
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str. 281
str. XII

Autorka je doktorandkou katedry politológie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Dizertačnú
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Metodologické okienko
Ako postupovať pri recenzii
publikácie
Písanie kvalitnej akademickej práce je jeden zo
základov, ktoré musí ovládať každý študent pre
úspešné absolvovanie svojho štúdia. Počas štúdia je
tento proces relatívne jednoduchý – každá esej,
seminárna práca, atď. je po odovzdaní ohodnotená
vyučujúcim a dostane zodpovedajúcu známku. Ak však
chcete napísať publikáciu po skončení štúdia, musíte
sa pripraviť na recenzie, ktoré ju budú hodnotiť.
Recenzie sú totiž v akademickej profesii kľúčovým
spôsobom ako zvyšovať kvalitu a hodnovernosť
článkov a kníh. Z tohto dôvodu sú základným
procesom, ktorým si musí prejsť skoro každý autor, ak
chce publikovať svoju prácu v renomovanom
odbornom časopise. Rovnako aj od Vás sa bude
očakávať, že budete hodnotiť práce a publikácie iných
autorov. Preto sa v tejto časti Metodologického okienka
pozrieme na to, čo má takáto recenzia práce alebo
publikácie obsahovať.
Čo je recenzia?
Určite ste si v poslednej dobe prečítali nejakú knihu
alebo videli nejaký film, ktorý ste spomenuli svojim
známym s odporúčaním nenechať si ho ujsť, prípadne
sa mu radšej vyhnúť.. Svoj názor ste podložili
viacerými argumentmi, v ktorých ste svoj postoj
vysvetlili, a tým iných ľudí o svojom názore presvedčili.
Niečo podobné sa deje aj v procese písania recenzie
akademickej publikácie – je to pokus zhodnotiť
pozitívne aj negatívne stránky danej práce pomocou
argumentov a konkrétnych kritérií za účelom
komunikovania názoru smerom k čitateľovi. Aby bola
recenzia hodnoverná a kvalitná, musí sa na prácu
pozrieť z viacerých hľadísk, napr. obsahu alebo
štruktúry. Zároveň sa snaží upozorniť na prípadné
chyby a navrhnúť vylepšenia, ktoré by práci pomohli.
Zhrnuté do jednej vety, recenzia je spôsob akademickej
kritiky s účelom vyhodnotenia silných aj slabších
aspektov diela najmä po stránke obsahu, štruktúry,
metodológie a výskumu. Avšak na rozdiel od názorov
na film, ktoré prediskutujete maximálne so skupinkou
kamarátov, akademické recenzie sa dostanú oveľa
ďalej, často až k samotnému tvorcovi diela.
To má za následok niekoľko vecí, na ktoré pri písaní
recenzie musíte pamätať. V prvom rade musíte brať do
úvahy fakt, že recenzia bude uverejnená v akademickej
publikácií pod vašim menom, vaša kritika by tak mala
byť čo najobjektívnejšia. Dosiahnuť objektívnosť
v oblasti verejnej politiky môže byť často veľmi
náročné kvôli ideologickým smerom, ktoré ovplyvňujú
hodnotový systém autora práce, ako aj jej
prácu píše na tému Vplyv politických inštitúcii a aktérov
na výkonnosť politických systémov a/alebo
kvalitu demokracie. Kontakt: ivanaimreova@gmail.com.

kritika/recenzenta. Avšak aj v tomto prípade je možné
kritiku postaviť na konkrétnych argumentoch. Potreba
objektívnosti vychádza aj z toho, že autor recenzie
vystavuje svoje meno, a teda aj akademickú povesť,
ktorú si nechce poškvrniť. Navyše sa tým sám vystaví
riziku, že jeho budúce práce budú hodnotené
rovnakým spôsobom. V neposlednom rade sa na
recenziu treba pozerať ako na diskusiu. Autor práce
prezentuje svoj názor, na ktorý recenzent napíše svoj
vlastný názor. Ten môže byť ďalej konfrontovaný
s názorom čitateľa alebo samotného autora práce, ako
uvidíme na príklade nižšie.
Pozreli sme sa na to, čím akademická recenzia je. Teraz
si stručne zhrňme, čím nie je. Recenzia nie je
prerozprávanie obsahu jednotlivých častí publikácie.
Podobne ako filmové recenzie neodhalia divákovi
jednotlivé scény filmu alebo rozuzlenie zápletky, dobrá
recenzia nemá slúžiť ako zhustené vydanie publikácie.
Hoci veľa ľudí, ktorí čítajú recenzie, ich využívajú na
filtrovanie toho, či si danú knižku prečítajú, recenzia sa
nemá venovať primárne predstaveniu obsahu
samotnej publikácie. Recenzia má obsah zhrnúť hlavne
po stránke argumentačnej, poskytnúť kritický pohľad
a vyhodnotenie. To je dôvod, pre ktorý ich ľudia čítajú.
Ak chcete, aby ju neprestali čítať po prvej strane, alebo
aby mali záujem aj o ďalšie Vaše recenzie, musíte to
mať na pamäti.
Základné vlastnosti kritika Po tomto úvode sa
vynára otázka o tom, aké kvality musí mať recenzent
ak chce napísať dobrú kritiku. V prvom rade sa musí vo
svojej oblasti vyznať. Musí byť odborníkom vo svojom
odbore alebo aspoň v rámci konkrétnej oblasti, z ktorej
daná publikácia je. Taktiež musí poznať historický,
spoločenský ako aj estetický alebo etický kontext,
v rámci ktorého práca vznikla. Situácia sa môže
skomplikovať ak samotná publikácia pojednáva
o osobe alebo udalosti z iného prostredia a obdobia.
Príkladom môže byť kniha od Petera Nevilla (z roku
1992) o britskom premiérovi z medzivojnového
obdobia Nevillovi Chamberlainovi. Pri recenzii
takýchto diel je potrebné postupovať opatrne a vo
vzťahu k správnemu pochopeniu k obom daným
obdobiam a identifikovať správne kontext daných
období. Takisto autor recenzie musí brať do úvahy, že
práca mohla vzniknúť v čase, kedy ešte nebol výskum
danej oblasti úplný, čo mohlo ovplyvniť správnosť
tvrdení v danej práci. To neznamená, že by na to nemal
upozorniť, ale takáto kritika musí byť jasne vysvetlená.

Príklad: Ako správne a nesprávne zhrnúť obsah knihy
Príčiny Druhej svetovej vojny
I. Čo recenziou nie je:
Kniha Príčiny Druhej svetovej vojny od A. J. P. Taylora
je rozdelená do jedenástich kapitol. V prvej sa venuje
zabudnutému dedičstvu Prvej svetovej vojny. Týmto
dedičstvom bola Versailleská mierová zmluva a územné
zmeny, ktoré ovplyvnili milióny Nemcov, ktorí sa zrazu
ocitli v inej krajine proti svojej vôli. V druhej kapitole sa
Taylor pozerá na povojnové desaťročie a jeho politický
vývoj vo vzťahu k problémom zmáhanej Weimarskej
republike. Pojednáva o ekonomických a sociálnych
problémoch, v ktorých sa krajina ocitla v dôsledku
prímeria. Hlavnými problémami boli neschopnosť
vlády zvládnuť udržať poriadok v krajine pri pokuse
o socialistickú revolúciu, ako aj ekonomické problémy
vyplývajúce z plnenia Versailleskej mierovej zmluvy.
V ďalších častiach Taylor pozerá na nástup Hitlera
k moci a jeho vzdor voči jednotlivým podmienkam
mierovej zmluvy.
II. Čo recenziou je:
Kniha Príčiny Druhej svetovej vojny od A. J. P. Taylora
je obsahovo zameraná na skúmanie dlhodobých ale aj
krátkodobých príčin smerujúcich k vypuknutiu Druhej
svetovej vojny. Dlhodobé príčiny skúma Taylor
pohľadom na koniec Prvej svetovej vojny a na
ekonomické a sociálne dôsledky, ktoré mala
Versailleská zmluva na Weimarskú republiku, ale aj na
samotných Nemcov. Analyzuje pozíciu vlády, ktorá
nemala kapacitu na efektívne dodržanie poriadku,
vytvorenie ekonomického rastu a v neposlednom rade
bola vnímaná ako symbol dominancie krajín Dohody
nad Nemeckom. Autor v týchto faktoroch hľadá vznik
podhubia
pre
nárast
popularity
viacerých
extrémistických frakcií, ktoré viedli k popularite Hitlera
ku koncu 20. a začiatku 30. rokov. Z tohto vyplýva jeho
hlavný argument, ktorý tvrdí, že z veľkej časti je Druhá
svetová vojna dôsledkom Versailleskej mierovej
zmluvy, ktorá nikdy nebola nemeckým národom
akceptovaná a prirodzene slúžila na podporu
extrémistov, ktorí ju chceli zrušiť. Tento argument však
vyvolal veľkú kontroverziu v čase jeho publikácie
a viacero autorov, napr. Trevor-Roper, alebo Tuchman,
kritizovali Taylora za tendenčnú interpretáciu
viacerých dôkazov.
Ďalšou kľúčovou vlastnosťou dobrého recenzenta je
schopnosť byť vo svojej kritike vyrovnaný, teda
dokázať vyhodnotiť pozitívne aj negatívne aspekty
práce bez toho, aby sa autorovi diela zámerne snažil
pomôcť alebo uškodiť. Osobné antipatie voči autorovi
alebo zanietenie pre či proti nejakým názorom môžu
dôveryhodnosť práce, ako aj samotného recenzenta
výrazne narušiť, čo v konečnom dôsledku môže mať
úplne opačný efekt, než recenzent zamýšľal. Toto je
dôležité najmä pri negatívnych recenziách. Pri
pozitívnych recenziách, resp. recenziách kníh alebo
názorov, s ktorými súhlasíte, je taktiež potrebná
zdržanlivosť, inak skĺznete do polohy ospevovania

a zabudnete na skutočný zmysel recenzie. Autor
recenzie musí byť preto z veľkej časti skeptik, ktorý
nebude akceptovať tvrdenia bez toho, aby ich mal
podložené dôkazmi a dokázal ich spravodlivo
vyhodnotiť.
Kde nájsť dobré recenzie
Pokiaľ píšete svoju prvú recenziu a radi by ste videli,
ako taká akademická recenzia vlastne vyzerá, stačí si
vyhľadať odborný časopis. Recenzie, prípadne reakcie
na ne sú umiestnené na konci jednotlivých vydaní.
Príklad môžeme vidieť v poslednom vydaní odborného
časopisu Political Studies19 (ktorý by mal byť pre
študentov prístupný cez univerzitu), kde nájdete
odpoveď autora na recenziu jeho článku. V tomto texte
môžete vidieť ako taká diskusia prebieha. Odkaz na
rôzne miesta, kde môžete vidieť príklady
akademických recenzií, nájdete na tejto stránke20.
Existujú aj relatívne známejšie miesta, kde sa s nimi
môžete pravidelne stretnúť, jedným z nich sú zadné
stránky časopisu Foreign Affairs21. Autori, ktorí
ovládnu tieto rubriky môžu nadobudnúť veľkú moc vo
vzťahu k formovaniu politickej diskusie nakoľko majú
významnú kontrolu nad tým, ktoré názory do nej
vstúpia.
Návod na písanie recenzie – ako postupovať
a čomu sa vyhnúť?
I. Príprava na písanie
a) Výber publikácie
Predtým, než začnete pracovať na recenzii
akademického článku alebo publikácie, by ste mali mať
na pamäti niekoľko základných vecí. Prvou vecou,
možno pre niekoho samozrejmou, ale často zradnou, je
výber publikácie alebo článku, ktorý máme záujem
hodnotiť. Vyberte si knihu o téme, v ktorej sa vyznáte
a o ktorej máte načítaných viacero kníh. Pomôže vám
to lepšie pochopiť a vyhodnotiť publikáciu v rámci
širšej diskusie a vyhnete sa unáhleným záverom, ktoré
by boli neoprávnené alebo zbytočné. Skôr než začnete
písať, zistite si o danej publikácii čo najviac informácií.
Je pravdepodobné, že o autorovi alebo knihe už vyšli
nejaké recenzie, z ktorých môžete čerpať alebo sa
z nich poučiť. Tieto informácie zahrňte do vašej
recenzie, poukážu na to, že ste si vedomý/á diskusie,
ktorá o knihe/autorovi prebieha. Pracujte s nimi pri
čítaní textu, ale nedovoľte, aby vás pripravili
o schopnosť nezávisle ohodnotiť jeho kvalitu.
Vyberte si publikáciu o téme, ktorá vás zaujíma. To
vám pomôže pri práci s textom. Čím viac Vás bude
samotná téma zaujímať, tým ľahšie sa vám bude kniha
hodnotiť a tým viac dokážete zahrnúť do recenzie. Tiež
19
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Vám to pomôže vyhodnotiť publikáciu z viacerých
uhlov, ktoré môžu byť pre bežného čitateľa len ťažko
identifikovateľné. Táto stránka má však aj svoje
úskalia. Môže sa vám totiž stať, že z dôvodu osobnej
zainteresovanosti a záujmu o danú oblasť, budete mať
od knihy alebo článku nereálne očakávania, ktoré
z tohto dôvodu zostanú nenaplnené. Toto môže
následne ovplyvniť vašu recenziu tak, že zníži jej
dôveryhodnosť.
b) Informácie o autorovi:
Zistite si o autorovi čo najviac. Vyššie sme spomenuli,
že autori recenzií musia byť do veľkej miery skeptikmi.
Na to, aby človek vedel publikáciu ohodnotiť, musí
vedieť, kto ju napísal. Odkiaľ autor/ka pochádza,
v akom prostredí vyrastal/a, čo ovplyvňovalo jeho/jej
politické, ekonomické, či spoločenské názory? Všetky
tieto faktory sa mohli prejaviť v diele, ktoré plánujete
recenzovať. Zároveň vám pomôžu jednoznačnejšie
určiť, aký bol cieľ autora (autorky) pri písaní
publikácie. Zdá sa to jednoduché, nie je tomu vždy tak.
Môže sa totiž stať, že v knihe budete hľadať odpoveď
na otázky, na ktoré autor neplánoval vôbec odpovedať.
Preto je dôležité zistiť, za akým účelom bola napísaná
a čo sa snažila dosiahnuť.
c) Cieľová skupina
V neposlednom rade nesmiete zabudnúť, pre koho je
táto recenzia určená – ide o laické publikum alebo
odbornú verejnosť, alebo niečo medzi tým? Tomu
musíte prispôsobiť najmä úroveň znalosti, ktorú
môžete od svojho publika predpokladať/očakávať. Od
nej sa potom odvíja všetko, čo sa do recenzie
rozhodnete zahrnúť a čo naopak vynechať. Pri laickom
publiku budete musieť ísť od základov, čo zníži hĺbku
textu. Na druhej strane, pri odbornom publiku sú tieto
informácie často zbytočné, ba až kontraproduktívne.
II. Písanie – na čo nezabudnúť
Keď už budete mať prečítanú publikáciu, spracované
poznámky a ste pripravení začať písať, mali by ste si
spraviť osnovu.. Tá by mala obsahovať nasledovné:
autor, zaujatosť, hlavní kritici, obsah, pozitívne a
negatívne stránky, význam práce v kontexte iných
prác, štruktúra, návrhy na vylepšenie. Poradie ani
osobitný priestor pre každý bod nie sú predpísané, ale
mali by ste sa im v istej miere venovať.
a) Autor diela
Autora sme už spomínali vyššie, no pokúsim sa doplniť
zopár vecí. Mali by ste čitateľovi priblížiť kto to je,
odkiaľ pochádza, čo ho ovplyvnilo a aký to malo vplyv
pri tvorbe práce. Nezabudnite identifikovať, čo bolo
jeho cieľom a berte to pri kritike do úvahy.
Neuchyľujte sa k osobným invektívam, ani iným
neprimeraným formám kritiky. Pokiaľ máte pocit, že
autora treba kritizovať, využite na to argumenty.
Nezabúdajte, že raz sa môže situácia obrátiť vo váš
neprospech. Skúste tiež zaradiť autora do
myšlienkového smeru a identifikujte jeho súputníkov,
ako aj hlavných oponentov. Skúste načrtnúť hlavné
aspekty tejto diskusie a ako sa prejavili v diele.

b) Obsah
Pri obsahu hodnoťte to, čo v publikácii je, a nie to, čo
tam nie je. Veľa ľudí využíva recenzie ako náhradu za
čítanie samotnej knihy. Preto buďte pri analýze obsahu
čo najpresnejší. Dlžíte to nielen autorovi, ale aj vašim
čitateľom, ktorí budú často odkázaní len na vaše
informácie o publikácii. Zachyťte hlavné argumenty,
ktoré autor v publikácií predniesol a podrobte ich
kritickému mysleniu. Identifikujte, v čom priniesla
publikácia nové informácie v rámci skúmanej oblasti.
Skúste ich dať do kontextu s inými zisteniami alebo
publikáciami a konfrontujte autorove tvrdenia. Pokiaľ
autor vyberá len tie fakty, ktoré sa mu hodia alebo
čitateľa zavádza, je potrebné na to poukázať.
Upozornite na prípadné chyby, nedostatky ale tam, kde
je to oprávnené, nezabudnite publikáciu pochváliť .
Spomeňte tiež hlavné limitácie knihy vo vzťahu k téme.
Pokiaľ autor vynechal nejaký dôležitý aspekt,
upozornite na to.
c) Štruktúra
Popri obsahu sa musíte venovať aj formálnej stránke
práce, najmä štruktúre. Všímajte si jej logickosť, či
odpovedá na stanovené otázky a či je plynulá.
Identifikujte, ako je publikácia organizovaná –
chronologicky alebo podľa konkrétnych motívov.
Venujte sa štýlu autora, či je formálny, neformálny, aký
to má vplyv na knihu, a či je vhodný pre jeho publikum
alebo pre samotnú tému. Pozrite sa na to, ako autor
pracuje s hlavnými témami, či sú jasné a zrozumiteľné
alebo majú nedostatky, či sú informácie presné alebo
nie. Nezabudnite sa pozrieť na to, s akými zdrojmi
autor pracuje a aká je ich dôveryhodnosť.
V neposlednom rade sa pozrite na metódu výskumu
a aké mohla mať dopady na prácu alebo jej zistenia.
d) Vyhodnotenie
Záver recenzie by mal obsahovať finálne vyhodnotenie
založené na vyššie spomenutých kritériách. Je
samozrejme na autorovi recenzie, čo považuje pri
celkovom vyhodnotení publikácie za rozhodujúce a aké
bude jeho konečné zhodnotenie. Záver by však ako
v každej akademickej práci nemal chýbať ani tu.
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Práce študentov
Neziskové organizácie vo verejnom
sektore - Kvantitatívna sonda do
neziskových organizácií (Bakalárska
práca)
Téma neziskových organizácií, alebo aj tretieho
sektora sa v poslednej dobe stáva stále
častejším predmetom rôznych výskumov. Tretí
sektor je významným komplementom štátneho
a podnikateľského sektora a získava si čoraz
pevnejšiu pozíciu v procesoch tvorby verejnej
politiky, ale aj v spoločnosti. Napriek rastúcemu
záujmu o túto oblasť, neziskové organizácie a
verejná politika stále ponúkajú nové výzvy.
V teoretickej časti svojej bakalárskej práce si
kladiem za cieľ podať ucelený a systematický
pohľad na neziskové organizácie a ich funkcie
vo verejnej politike. Pracoval som prevažne so
zahraničnou literatúrou, monografiami a
odbornými časopismi zaoberajúcimi sa tretím
sektorom, neziskovými organizáciami, ale aj
občianskou spoločnosťou a verejnou politikou.
V prípade slovenských autorov som pracoval
prevažne s online zdrojmi - s rôznymi
analýzami, prieskumami, ale napríklad aj
manuálmi pre neziskové organizácie. Druhá
časť tejto práce je „kvantitatívnou sondou“ do
slovenských neziskových organizácií (ďalej len
„NO“), keďže si kladiem za cieľ krátkym
kvantitatívnym
výskumom
prispieť
k
poznatkom o slovenských NO.
Teoretická časť
V úvodnej časti som vysvetlil a zadefinoval
pojmy ako občianska spoločnosť, tretí sektor, a
verejná politika, ktoré budeme potrebovať pre
pochopenie úlohy NO vo verejnej politike.
Stručne sme sa zaoberali aj procesom tvorby
verejnej politiky, v ktorom sme si ukázali, kde a
ako v ňom, môžu figurovať NO. Medzi úlohy NO
vo
verejnej
politike,
patrí
napríklad
monitorovanie, hodnotenie alebo prinášanie
nových riešení do verejnej politiky.
V druhej kapitole sme sa venovali definícii
samotných NO. Opísali sme vývoj NO na území
Slovenska až po ich súčasnú podobu.
Zadefinovali sme si pojem NO a vymedzili sme si
znaky, ktoré ho definujú. Vo viacerých

definíciách NO sme našli spoločné znaky, ktoré
vystihujú NO a nimi sú: dobrovoľnosť,
súkromnosť,
vlastná
samospráva
a
nevytváranie zisku.
V tretej kapitole sme rozdelili NO podľa viacero
kritérií. Pri skúmaní delení NO podľa aktivity
sme prišli na fakt, že tieto delenia príliš
nezohľadňujú existenciu NO typu „watchdog“ a
„think tank“. Navrhli sme teda novú kategóriu
„kontrolné organizácie vo verejnej politike“.
Táto kategória mala zahŕňať aj spomenuté typy
NO.
V štvrtej kapitole teoretickej časti tejto práce
sme sa zaoberali štruktúrou a organizáciou NO.
Opísali sme šesť vývojových stupňov NO, a to:
málo
štruktúrovaná
skupina
okolo
charizmatického lídra, štruktúrovaná skupina s
vymedzenou misiou, registrovaná organizácia,
profesionalizovaná organizácia, organizácia s
vyváženou deľbou moci, organizácia s
vertikálnym, či horizontálnym štrukturálnym
vetvením. Potom sme sa zamerali na spoločný
znak všetkých väčších a rozvinutejších NO, a to
správnu radu. Opísali sme si jej funkcie a
spomenuli sme aj problémy, ktoré môže mať.
Poukázali sme na jej dôležitosť.
V piatej kapitole sme opisovali financovanie NO.
Vyvrátili sme mylné predstavy vyplývajúce z
názvu „nezisková“ - že ekonomické aspekty a
financovanie nie sú pre NO dôležité. Opak je
pravdou. Rozdelili sme financovanie NO na dve
skupiny: externé a interné. Interné financovanie
NO pozostáva z členských poplatkov, poplatkov
za služby, predaja výrobkov, využitia
majetkových aktív, podnikania a členstva v
iných podnikateľských subjektoch. Externé
zdroje financovania NO pozostávajú z
financovania neziskových organizácií zo
štátnych/miestnych
zdrojov,
získavania
finančných zdrojov od podnikateľských
subjektov, financovania neziskových organizácií
individuálnymi darcami. Definovali sme
fundraising. Opísali sme fenomén CSR23 a
poukázali sme na jeho dôležitosť. Venovali sme
sa aj financovaniu NO na Slovensku, kde sme
poukázali na veľkosť finančných tokov pre NO,
23"Corporate

Social Responsibility" (preložené z
angličtiny ako "spoločenská zodpovednosť firiem"). "CSR"
je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických
záujmov do firemných činností a interakcií so
zainteresovanými subjektmi. (Európska únia, Zelená
Kniha, 2001)

ako aj od právnických, tak aj fyzických osôb.
Tiež sme si spomenuli mechanizmus asignácie 2
% zo zaplatenej dane, kde sme spomenuli aj
možné problémy, ako napríklad prepojenie
firiem a NO a s tým spojené otázne použitie
prostriedkov, anonymizácia (znemožňuje prácu
NO s darcami), účelové NO (firmy) a veľa
finančných prostriedkov mimo kontrolu.
V poslednej kapitole teoretickej časti tejto
práce, sme sa podrobnejšie venovali samotnej
úlohe NO. Opísali sme si medzisektorové
vzťahy, teda vzťahy medzi štátnym a tretím
sektorom, podnikateľským a tretím sektorom,
ale aj vzťah medzi tretím a tretím sektorom,
teda vzťahy medzi samotnými NO. Ak by sme
chceli všeobecne zhrnúť úlohu NO, mohli by
sme ju definovať jedným slovom verejnoprospešnosť. Ak by sme ju chceli
definovať podrobnejšie, mohli by sme ju
definovať ako poskytovanie sociálnych služieb
obyvateľstvu. Z hľadiska vzťahov medzi
sektormi, ktorými sme sa zaoberali, by sme ju
definovali ako vypĺňanie medzery medzi
štátnym a podnikateľským sektorom. Dôležitú
úlohu zohrávajú NO aj vo vzťahu k
samosprávam, kde môže existovať viacero
možností spolupráce. V procesoch verejnej
politiky sa môžu angažovať najmä NO ako
„watchdogy“, alebo „think tanky“, to však nie je
podmienkou. NO môžu poukazovať na rôzne
spoločenské problémy, zapájať sa do

legislatívnych procesov, otvárať nové témy vo
verejnej diskusii. Ich výhoda v procesoch
verejnej politiky spočíva v odborných
expertízach, nezávislosti, informovanosti, ale aj
transferu
vedomostí
zo
zahraničia.
Nenahraditeľné miesto majú NO aj v poslednej
fáze tvorby verejnej politiky, kde ponúkajú
nezávislý, kritický pohľad spolu s expertízami,
ale aj ideami.
Praktická časť - kvantitatívny výskum
V druhej, praktickej časti tejto práce, sme sa
venovali samotnému kvantitatívnemu výskumu.
Tento výskum sme robili pomocou dotazníka,
rozoslaného emailom 110 slovenským NO,
z ktorých nám odpovedalo 44.
V prvej otázke dotazníka sme zisťovali rozsah
pôsobenia oslovených NO. Výsledky ukázali, že
56,8 % NO uviedlo národnú úroveň pôsobnosti.
Druhé najrozšírenejšie NO boli komunitné,
ktoré tvorili 20,4 % podiel v našom výskume.
Najmenej bolo medzinárodných NO. V druhej
otázke sme zisťovali, či u slovenských NO
prevláda interné, alebo externé financovanie.
Prevládalo externé financovanie, ktoré malo
podiel 58,2 %. V tretej otázke sme sa pýtali
oslovených NO na vzťah k vláde. Chceli sme
vedieť, či s vládou spolupracujú, alebo sú od nej
nezávislé. 86,1 % NO uviedlo, že sú od vlády
nezávislé. V štvrtej otázke sme chceli vedieť,
akými
aktivitami
sa
zaoberajú
oslovené NO. Najčastejšie zastúpenou
aktivitou vykonávanou NO v našom
výskume bolo vzdelávanie, výchova a
rozvoj telesnej kultúry, so 41 %
zastúpením.
Nasledovala
tvorba,
rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt s
34,1
%
zastúpením.
Najmenej
slovenských
NO
sa
zaoberalo
zabezpečovaním bývania, správy,
údržby a obnovy bytového fondu a
prekvapivo
aj
poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
Piatou otázkou sme chceli zistiť, či
oslovené NO majú správnu radu. 77,2
% NO v našom výskume uviedlo, že
správnu radu má. Na základe tohto
zistenia a faktu, že väčšina nami
oslovených NO uviedla, že ich rozsah
pôsobenia je na národnej úrovni,
môžeme dedukovať, že sa jedná najmä

o väčšie a rozvetvené NO, teda NO so zložitejšou
organizačnou štruktúrou.
Záver
Prínos mojej bakalárskej práce spočíva v podaní
uceleného a systematického pohľadu na
neziskové organizácie, na základe spracovanej
zahraničnej, no i domácej odbornej literatúry.
Kvantitatívnym výskumom som si dal za cieľ
prispieť k poznatkom o slovenských NO.
Jakub Határ
Posudok – školiteľ24:
Bakalárska práca poskytuje veľmi kvalitné, na
bakalárskej úrovni výnimočné teoretické
spracovanie témy a tiež originálnu snahu autora
o jej empirické spracovanie. Autor si navyše
stanovil výskumné hypotézy a snažil sa o
získanie reprezentatívnych dát spôsobom
kvantitatívneho výskumu, doplneného o
kvalitatívny výskum formou rozhovoru. Autor
preukázal nielen výbornú schopnosť spracovať
a analyzovať odborný text, ale zároveň aj
schopnosť a snahu o primárny empirický
výskum a jeho spracovanie. Metodologické
postupy výskumu majú síce niekoľko
nedostatkov, avšak na bakalárskej úrovni
predstavuje záverečná práca ako celok skutočne
výnimočnú kvalitu a spracovanie. Autor mal
preukázateľne snahu odovzdať záverečnú prácu
spĺňajúcu viac než štandardné kritériá
bakalárskej práce. Hodnotenie: A
Posudok – oponent25:

Práca je celkovo dobre štruktúrovaná a písaná
zrozumiteľným
akademickým
štýlom.
Teoretická časť je jej najsilnejšou stránkou, je
spracovaná kvalitne a rozsiahlo. Autor čerpá z
veľkého množstva literatúry. V empirickej časti
autor realizoval kvantitatívny dotazníkový
výskum, na základe ktorého robí závery najmä o
spôsobe financovania neziskových organizácií
(NO). Oceňujem iniciatívu autora realizovať
empirický zber primárnych dát, čo prekračuje
požiadavky pre písanie bakalárskej práce. Mám
však niekoľko výhrad k realizácii empirickej
24

Školiteľom tejto bakalárskej práce bol Mgr. Tomáš Jacko,
doktorand ÚVPE FSEV UK
25
Oponentkou tejto bakalárskej práce bola Mgr. Tina
Gažovičová, doktorandka ÚVPE FSEV UK

časti. Autor necituje žiadnu metodologickú
literatúru a v jeho práci sú z tohto hľadiska
zjavné nedostatky. Predovšetkým je to nejasný
výber respondentov. Zároveň považujem za
chybu, že v abstrakte uvádza "reprezentatívnu
vzorku 110 slovenských NO", pričom v
skutočnosti odpovedalo iba 44 oslovených NO.
Hlavná otázka, ktorú sa autor snaží
prostredníctvom dotazníkov zodpovedať, je
spôsob financovania. Spôsob kladenia otázky
v dotazníku
a následné
kvantitatívne
spracovanie odpovedí je však problematické.
Napriek tomu pripomínam, že oceňujem
námahu, ktorú autor vynaložil na zber
primárnych dát. V akademickej práci, aj na
bakalárskej úrovni, je však dôležité, aby autori
vedeli, aká je skutočná výpovedná hodnota
zozbieraných dát, a aby to zohľadnili vo svojich
záveroch. Hodnotenie: C
Táto práca
známkou C.

bola

ohodnotená

výslednou

Nástroje a podoby New Public
Managementu v samospráve na
Slovensku (Bakalárska práca)
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo priblíženie
pojmu New Public Management (ďalej „NPM“) a
používanie nástrojov NPM vo vybranej
samospráve. NPM predstavuje nový prístup k
riadeniu verejnej správy, ktorý kladie dôraz
najmä na efektivitu, hospodárnosť a prístup
k občanovi ako zákazníkovi. Práca je rozdelená
do dvoch hlavných častí. Prvá, teoretická časť sa
venuje
charakteristike,
vývoju,
cieľom,
nástrojom, výhodám a rizikám NPM. Druhá,
praktická
časť
analyzuje
pomocou
kvalitatívnych metód používanie nástrojov NPM
v mestskej časti Bratislava Ružinov.
Metodológia
Tvorba práce začala štúdiom odbornej
literatúry, ktorá sa venuje NPM. Pre lepšie
pochopenie danej témy som sa venovala aj
literatúre, ktorá rozoberá jednotlivé nástroje
NPM, ako sú napríklad elektronické aukcie,
benchmarking, rozpočtovanie, plánovanie, alebo
contracting. Pri spracovaní získaných údajov
som použila metódu textovej analýzy. Praktická
časť venuje nástrojom NPM v mestskej časti
Ružinov. Dôvodom výberu tejto mestskej časti
bolo to, že ide o jednu z najväčších a

najľudnatejších mestských častí Bratislavy.
Počtom obyvateľov sa približuje dokonca
krajským mestám. Pomocou kvalitatívnych a
kvantitatívnych metód som identifikovala
nástroje NPM, ktoré reálne využíva mestská
časť Ružinov. Zdrojom údajov bola internetová
stránka mestskej časti a štruktúrovaný rozhovor
s pracovníčkami mestskej časti.
Teoretická časť
Prvá, teoretická časť približuje pojem NPM.
Hlavnými cieľmi NPM sú zlepšenie kvality
poskytovaných služieb a väčšia hospodárnosť.
Dosahovanie cieľov sa deje odbúravaním
obmedzení
centralizovanej
byrokratickej
organizácie decentralizáciou. Výraznou zmenou
prístupu
je
používanie
nástrojov
zo
súkromného sektora. V prvom rade ide o zmenu
pohľadu na občana, na ktorého sa začína
pozerať ako na zákazníka, čo má viest k vyššej
kvalite služieb a následnej vyššej spokojnosti
občana. Základnou filozofiou tohto prístupu je,
že občania určujú, aké služby im bude verejný
sektor poskytovať. Na dosiahnutie tohto cieľa sa
používa široká škála nástrojov ako orientácia na
výsledky, zlepšovanie procesov, atď. Výsledkom
je okrem vyššej spokojnosti aj úspora nákladov.
Tieto ciele sa dosahujú pomocou nástrojov NPM
akými
sú
napríklad
decentralizácia,
rozpočtovanie,
plánovanie,
contracting,
elektronické aukcie alebo benchmarking.
Praktická časť
Z uvedených nástrojov NPM mala najviditeľnejší
vplyv na chod samosprávy elektronická forma
verejného obstarávania. Je možné, že to bolo
práve vďaka tomu, že elektronické aukcie
umožňujú
ušetriť
významné
finančné
prostriedky, čo sa potvrdilo aj v mestskej časti. V
spojení so zverejňovaním zmlúv, uhradených
platieb
sa
navyše
výrazne
zvýšila
transparentnosť hospodárenia. Rýchle a
jednoduché vyčíslenie úspor predstavuje ďalšie
plus elektronických aukcií. V prospech trendu
okrem objemu a počtu zákaziek hovorí aj
podpora tohto spôsobu obstarávania, kedy
jedným zo strategických cieľov koncepcie
rozvoja informačného systému verejnej správy
je zabezpečenie 100% verejného obstarávania
elektronickou formou ako aj odstránenie
relevantných legislatívnych bariér.
Ďalším nástrojom NPM, ktorý sme v samospráve
identifikovali je strategické plánovanie.

Smerovania mestskej časti je popísané v
Programe hospodárskeho rozvoja Mestskej
časti Bratislava – Ružinov pre roky 2008 – 2013,
ktorý zostavila spoločnosť EUROactivity s.r.o. v
roku 2007. Materiál predstavuje krok správnym
smerom, avšak jeho potenciál nie je úplne
využitý. Na základe odporúčaní ohľadom zásad,
ktoré má spĺňať stratégia organizácie, by
spomínanému materiálu pomohli nasledovné
kroky: podrobnejšia strategická analýza,
presnejšie
definovanie
cieľov,
určenie
kľúčových ukazovateľov výkonnosti, viac
zaangažovať občanov do tvorby stratégie
a pravidelnejšie revidovať program.
Ďalšou dôležitou NPM aktivitou je tvorba
informačného systému verejnej správy v
Ružinove. Strategické ciele sú rozdelené do
štyroch oblastí, ktoré sa venujú oblasti
spokojnosti
„zákazníkov“
–
občanov,
podnikateľov
a
ostatnej
verejnosti,
elektronizácii a zefektívneniu procesov verejnej
správy a zvýšeniu zručností pracovníkov. Tento
zámer možno hodnotiť jednoznačne pozitívne,
lebo v prípade úspešného zrealizovania bude
predstavovať
výrazné
zjednodušenie
komunikácie
občanov
so
samosprávou.
Pozitívne možno hodnotiť systémový prístup –
teda nielen otázke, ako dosiahnuť spokojnosť
občanov, ale aj aké zručnosti sú na to potrebné.
Návrh IS tiež vychádza z procesného pohľadu
na organizáciu, čo následne uľahčí lepšie
riadenie procesov a používanie metód na
zlepšovanie procesov ako napr. Total Quality
Management, BPM, a pod. Ďalšou silnou
stránkou je plánovaná podpora komunikácie
občanov so samosprávou, podpora ich
aktívneho zapájania do riadenia samosprávy
napríklad prostredníctvom petícii.
Prenos kompetencií je z hľadiska realizácie
výrazne náročnejší nástroj, pretože samotná
činnosť samosprávy je do veľkej miery
ovplyvnená legislatívou. V prípade samosprávy
mestskej časti Ružinov preto nie je priestor pre
prenos kompetencií veľmi veľký. Z toho dôvodu
možno veľmi kladne hodnotiť aktivitu, keď
mestská časť pri výbere dodávateľov okien
delegovala kompetencie na výberové komisie,
ktoré sa skladali z riaditeľov škôl, pedagógov,
rodičov a poslancov z daných rád škôl. V
každom prípade ide o zvýšenie zaangažovanosti
občanov do rozhodovania vo verejných
záležitostiach. Tento prístup predstavuje posun

k vzniku virtuálnej organizácie, „ad hoc
organizácie“, ktorý výborne ilustruje deľbu
rozhodovania medzi decentralizovanou a
centralizovanou organizáciou, nakoľko prvé
kolo výberu dodávateľa prebehlo v ad hoc
organizácii a samotná elektronická aukcia bola
zrealizovaná na centrálnej úrovni. Tento spôsob
spolupráce má veľkú perspektívu v splnení
cieľov NPM.
Ďalšiu formu prenosu kompetencií predstavujú
grantové programy. Z praktického hľadiska
ide o presun kompetencií z centra (zo
samosprávy) na organizáciu, ktorá je bližšie
zákazníkovi
(podnikateľský
subjekt).
Pravidelnejšie používanie tohto nástroja
povedie k väčšej zaangažovanosti občanov, čím
sa vytvorí väčšia dôvera.
Záver
Analýza používaných nástrojov ukázala, že v
mestskej časti sa reálne používajú len niektoré
nástroje NPM. Najviditeľnejšími nástrojmi sú
verejné obstarávanie, ktoré je spojené s
elektronickými aukciami. Okrem toho sa ešte
používa prenos kompetencií a strategické
plánovanie.
Iné
nástroje
NPM
ako
benchmarking alebo riadenie a zlepšovanie
procesov ešte nie sú úplne implementované. Na
druhej strane je potrebné spomenúť veľké
úsilie, ktoré venuje samospráva zvyšovaniu
transparentnosti, keď na internetovej stránke
mesta zverejňuje informácie nad rámec
vyžadovaný zákonom. Ďalším faktom, ktorý
podporuje klientsky orientovaný prístup k
zákazníkovi – občanovi, je ústretovosť a
podpora, ktorú samospráva poskytuje na
internetovej stránky v rámci rozvoja e governmentu.
Michaela Kováčiková

práce ako celku. Empirickú časť hodnotím
pozitívne avšak s niekoľko nedostatkami.
Autorka preukazuje schopnosť pracovať a
využívať zozbierané zdroje. Jednou z oblastí na
ktorých by mohla do budúcna popracovať je
metodológia, ktorá je v prípade primárneho
výskumu veľmi dôležitá. Spôsob výberu
hodnotených nástrojov/indikátorov nie je úplne
jasný a metodologicky podložený. Práca je však
jednoznačne prínosom, hlavne z pohľadu
kvalitného spracovania literatúry ale zároveň aj
snahy ozrejmiť situáciu na konkrétnom
mestskom úrade. Hodnotenie: B.
Posudok – oponent27:
Študentka pracovala s množstvom rôznych
zdrojov, čím preukázala prehľad o existencii
týchto zdrojov, ako aj schopnosť ich syntézy, čo
svedčí o dobrom porozumení téme NPM.
Nevýhodou teoretickej kapitoly je veľké
množstvo nadbytočných informácií, akoby sa
autorka snažila obsiahnuť úplne všetko o NPM,
čo však nie je cieľom práce. Cieľom práce je
poukázať na nástroje NPM využívané v mestskej
časti Ružinov. Z tohto dôvodu by bolo
prínosnejšie, keby sa autorka v teoretickej
kapitole do detailu venovala týmto nástrojom,
a potom skúmala ich využívanie v mestskej
časti. Namiesto toho však zvolila všeobecnú
charakteristiku NPM a všetkých jeho nástrojov,
čo spôsobuje, že teoretická časť pôsobí trochu
povrchne. Najslabšou stránkou práce je
metodológia. Autorka sa snaží identifikovať
nástroje NPM v mestskej časti Ružinov, nie je
však jasné, podľa akého kľúča ich vyberá a na
základe akých indikátorov identifikuje, že
skutočne ide o nástroje NPM. V analytickej
kapitole interpretuje zistenia na základe
teoretických konceptov, ktoré absentujú
v teoretickej
kapitole,
čo
uberá
na
konzistentnosti práce a predvídateľnosti jej
záverov. Hodnotenie: B.

Posudok – školiteľ26:
Z formálnej stránky práca spĺňa podmienky.
Teoretická časť je zároveň jej najsilnejšou.
Študentka preukázala výnimočnú schopnosť
pracovať s literatúrou či už s domácou alebo
zahraničnou. Vyzdvihol by som práve množstvo
relevantných zahraničných zdrojov a prácu s
s nimi, ktoré prispievajú ku kvalite bakalárskej

Táto práca
známkou B.

26

27

Školiteľom tejto bakalárskej práce bol Mgr. Tomáš Jacko,
doktorand ÚVPE FSEV UK

bola

ohodnotená

výslednou

Oponentkou tejto bakalárskej práce bola Mgr. Ľudmila
Staňová, doktorandka ÚVPE FSEV UK

Štúdia
Politicko-administratívne vzťahy:
politické funkcie v štátnej správe
na Slovensku
Niektoré aspekty politizácie a politických
funkcií v štátnej správe sú doposiaľ málo
preskúmané, zvlášť v nových členských štátoch
EÚ, ktoré v posledných dvoch desaťročiach
prešli výraznými zmenami v rámci procesu
demokratizácie, ako aj europeizácie. Medzi málo
preskúmané aspekty patrí napr. legálna
politizácia, čiže pozície v štátnej správe, ktoré sú
aj podľa zákona obsadzované na základe
politických nominácií. V súvislosti s touto
formou politizácie vznikajú mnohé otázky, napr.
akú mieru legálnej politizácie, resp. aký počet
politických funkcií možno považovať za
primeraný, ako sa v danej krajine mení v čase
a čo je príčinou týchto zmien. ďalšími otázkami
sú napr. hlavné kritériá pri výbere nominantov,
resp. či v procese výberu záleží aj na type
decízora, ktorý o obsadení postov rozhoduje.
CIEĽ VÝSKUMU
Vo výskume som sa venovala politickým
funkciám v štátnej správe na Slovensku. Pod
pojmom politické funkcie rozumiem politických
nominantov v riadiacich pozíciách štátnej
správy ako skupinu aktérov, ktorí sú do funkcie
menovaní nie na základe výberového konania,
ale politického rozhodnutia. V tomto pojme je
obsiahnutý aspekt legálnosti politického
menovania. Na Slovensku ide napr. o pozíciu
predsedu Štatistického úradu, ktorého do
funkcie zo zákona vymenúva vláda. Takisto som
rozlišovala medzi legálnou (de iure) politizáciou
a politizáciou podľa typu decízora. Legálna
politizácia znamená obsadzovanie zákonmi
určených riadiacich pozícií na základe
rozhodnutia
politických
predstaviteľov.
Politizácia podľa typu decízora označuje
výskum rozdielov v obsadzovaní pozícií
kolektívnym orgánom (najmä vládou) vz.
individuálnym
decízorom
(jednotlivými
ministrami). Predpokladom je, že takéto
rozdiely existujú najmä vzhľadom na to, že
kolektívny orgán za svoje rozhodnutia nenesie
priamu politickú zodpovednosť a v prípade
koaličného vládnutia musí čeliť väčšiemu tlaku

straníckych záujmov ako individuálni decízori.
Konkrétne v prípade kolektívneho decízora,
najmä vlády, vzhľadom na nepriamu
zodpovednosť za výber nominanta a koaličné
vládnutie tak vzniká väčší priestor pre stranícku
patronáž ako v prípade jednotlivých ministrov.
Vo výskume som teda rozlišovala tri spôsoby
obsadzovania riadiacich pozícií: kolektívne
politické funkcie, ministerské politické funkcie
a nepolitické štatutárne funkcie. KPF boli
identifikované ako zo zákona obsadzované
menovaním na návrh vlády, parlamentu, resp.
prezidenta. MPF boli pozície obsadzované na
základe menovania ministrom a nepolitické
štatutárne funkcie boli tie, ktoré boli
obsadzované podľa zákona na základe
výberového konania.
Vychádzajúc
zo
súčasných
poznatkov
o politizácii štátnej správy som si stanovila dva
ciele výskumu:
- skúmať vývoj a rozsah legálnej politizácie na
Slovensku,
- na príklade miestnej štátnej správy na
Slovensku porovnať a analyzovať rôzne typy
politických
a nepolitických
funkcií z hľadiska personálnych výmen na
riadiacich postoch.
POUŽITÉ METÓDY
V 1. fáze výskumu28 bolo hlavným cieľom zistiť,
ako sa v čase vyvíjal rozsah a typ štatutárnych
funkcií v štátnej správe na Slovensku, ktoré
z nich boli zo zákona označené ako politické,
resp. KPF, MPF a NŠF. Hľadala som odpovede na
otázky, ako napr. kým bol do funkcie menovaný
prednosta obvodného úradu; koľko riaditeľov
v miestnej štátnej správe je menovaných na
základe výberového konania, či a ako sa to
menilo; ktoré boli kľúčové momenty zmien.
Z hľadiska zberu dát som si v prvej fáze
výskumu zvolila metódu analýzy dokumentov.
Konkrétne som uskutočnila analýzu zákonov
a ich
noviel,
ktoré
upravujú
spôsob
obsadzovania štatutárnych postov vo vybraných
inštitúciách štátnej správy. Pri zbere dát som
vychádzala zo zmien právneho rámca
v orgánoch štátnej správy na centrálnej úrovni,
28

Autorom metodológie tejto fázy výskumu je Miroslav
Beblavý, text bol publikovaný v Ondrušová, Beblavý (2011)
a tu ho uvádzame s drobnými úpravami.

v miestnej štátnej správe a ďalších orgánoch
štátnej správy. Sledovala som vývoj v čase – od
vzniku SR r. 1993, do r. 2012. Zmeny boli
sledované k 1. januáru každého roka. Takisto
som zisťovala zmeny v pomere politických
a nepolitických funkcií. Výskum sa venoval
výlučne riadiacim funkciám, t.j. riaditeľom, resp.
štatutárnym zástupcom inštitúcií, teda nie
poradcom, sekretárkam a iným radovým
zamestnancom.
V 2. fáze výskumu som opäť vychádzala
z typológie kolektívnych politických funkcií
(KPF), ministerských politických funkcií (MPF)
a nepolitických štatutárnych funkcií (NŠF).
V nadväznosti na zistenia o de iure politizácii
bolo cieľom tejto časti práce skúmať rozdiely
v obsadzovaní troch typov štatutárnych pozícií
jednak na základe reálnych personálnych
výmen na vybraných pozíciách v miestnej
štátnej správe, ako aj kandidatúry nominantov,
prednostov vybraných typov úradov vo voľbách
do NR SR. Predpokladom bolo, že na pozíciách,
ktoré sú KPF, dochádza k personálnym
výmenám častejšie ako na pozíciách, ktoré sú
MPF. V tejto fáze výskumu som ako výskumnú
metódu využila sekundárnu analýzu dát, pričom
na základe Zákona o slobodnom prístupe
k informáciám som získala údaje o menách
prednostov vybraných typov úradov, vrátane
dátumov ich vymenovania do a odvolania
z funkcie, ktoré som následne analyzovala. Dáta
boli získané po komunikácii s Ministerstvom
vnútra SR, krajskými úradmi životného
prostredia a krajskými lesnými úradmi,
v období január – marec 2012.
Pre porovnanie troch typov pozícií som zvolila
tri typy úradov v rámci miestnej štátnej správy:
-

-

-

obvodné úrady v rámci všeobecnej miestnej
štátnej správy, kde sú prednostovia úradov
menovaní vládou ako kolektívnym orgánom,
a teda ide o KPF;
obvodné úrady životného prostredia v rámci
špecializovanej miestnej štátnej správy, kde
prednostov menujú prednostovia krajských
úradov so súhlasom ministra = MPF;
obvodné lesné úrady v rámci špecializovanej
miestnej štátnej správy, kde sú prednostovia
menovaní na základe výsledkov výberového
konania, a teda ide o NŠF.

HLAVNÉ ZISTENIA
Z hľadiska mapovania legálnej politizácie na
Slovensku z výskumu vyplýva, že KPF sú typické
pre orgány na centrálnej úrovni, s krátkou
prestávkou v rokoch 2002 – 2006, keď boli
vedúci služobného úradu, ktorým bolo
ministerstvo, menovaní predsedom Úradu pre
štátnu službu. V súčasnosti sú KPF aj riadiace
pozície vo všeobecnej miestnej štátnej správe
a od rokov 2003 a 2004 aj vo väčšine prípadov
špecializovanej MŠS. Okrem toho dominujú aj
desiatim iným orgánom štátnej správy.
Na druhej strane, v orgánoch podriadených
ministerstvám a ostatným ústredným orgánom
sa KPF nevyskytujú. V týchto inštitúciách sú na
úrovni štatutárnych orgánov typické MPF.
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad zmien
v počte jednotlivých typov funkcií v štátnej
správe na Slovensku, v období 1993 – 2012.
Tabuľka 1: Vývoj počtu politických funkcií
v štátnej správe na Slovensku na základe zmien
právneho rámca v období 1993 – 2012
ROK

KPF

MPF

NŠF

1993

98

1009

12

1996

118

1018

12

1997

167

335

15

1999

173

359

15

2001

175

362

15

2002

186

394

74

2004

414

316

162

2005

329

351

211

2007

354

363

183

2012

332

367

184

Zdroj: Ondrušová, Beblavý, 2011, krátené
Hlavné zistenia z hľadiska politizácie podľa
typu decízora na základe reálnych personálnych
výmen na vybraných typoch úradov zobrazuje
nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 2: Počet úradov v %, na ktorých došlo
k výmene prednostu podľa rokov
Obv.Ú
Obv.Ú ŽP
Obv.LÚ
Počet
úradov
spolu
50*
46
38
2004
28,00 %
4,35 %
10,53 %

2005
6,00 %
2,17 %
2006
96,00 %
71,74 %
2007
14,29 %
15,22 %
2008
8,16 %
2,17 %
2009
22,45 %
0%
2010
85,71 %
34,78 %
2011
4,08 %
45,65 %
Zdroj: vlastné spracovanie

2,63 %
18,42 %
36,84 %
10,53 %
7,89 %
44,74 %
21,05 %

Z tabuľky je pri porovnaní volebných
a nevolebných rokov zrejmé, že KPF sú
pomerne stabilné pozície, na ktorých dochádza
k výmenám pravidelne vo volebnom roku. Na
druhej strane, v prípade MPF sa výmeny po
voľbách r. 2010 prejavili aj s určitým
oneskorením v nasledujúcom roku a ich podiel
bol nižší ako pri KPF. Podobný trend výmen
v rokoch nasledujúcich po voľbách možno
pozorovať aj pri NŠF. Aj pri týchto pozíciách je
podiel
výmen
v súvislosti
s voľbami
niekoľkonásobne vyšší ako v ostatných rokoch.
Zďaleka však nedosahuje mieru výmen KPF či
MPF, a ani raz neprekročil polovicu všetkých
postov obsadzovaných týmto spôsobom.
Potvrdil sa tak predpoklad, že k najpočetnejším
personálnym výmenám podľa typu decízora
dochádza na pozíciách, ktoré sú obsadzované
kolektívnym decízorom (vládou).
Napokon, výsledky z hľadiska kandidatúry
prednostov vo voľbách do NR SR ako indikátora
prepojenia s politickými stranami zobrazuje
nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 3: Celkový počet prednostov, ktorí
kandidovali do NR SR za niektorú
z parlamentných strán, podľa typu
riadiacej pozície
KPF / Obv.Ú
69

MPF / Obv.Ú ŽP
15

NŠF / Obv.LÚ
6

Zdroj: vlastné spracovanie
Z tejto tabuľky je zrejmé, že počet kandidátov –
prednostov, ktorí sú menovaní ako KPF,
výrazne prevyšuje počty tých, ktorí sú
menovaní ako MPF a NŠF, čím sa potvrdil ďalší
predpoklad, že počet prednostov, ktorí
kandidovali vo voľbách do NR SR, je v prípade
KPF vyšší ako v prípade MPF a NŠF, ako možný
dôsledok koaličného rozhodovania o výbere
nominantov.

ZÁVER
Na základe uskutočneného výskumu možno
povedať, že na Slovensku existuje pomerne
vysoký počet legálne politických funkcií
v štátnej správe (v súčasnosti takmer 700).
Tieto údaje síce nemožno porovnať s okolitými
krajinami, nakoľko tam podľa našich vedomostí
podobné výskumy zatiaľ realizované neboli. Na
druhej strane, za 20 rokov existencie
samostatnej SR tento počet klesol len asi
o tretinu. Všetky hlavné zmeny v počte aj
pomere rôznych typov funkcií pritom súviseli
nie so zmenami jednotlivých vládnych garnitúr,
ale predovšetkým s reformami miestnej štátnej
správy, ktorá bola v období 1996-2003
integrovaná.
Ukázalo sa tiež užitočné rozlišovať medzi
kolektívnymi, ministerskými a nepolitickými
štatutárnymi funkciami v štátnej správe.
V kontexte tejto typológie som jednak pri
porovnaní údajov od vzniku SR zistila, že aj keď
sa výraznejšie nemenil počet politických funkcií,
menil sa ich pomer – a to nie k zvyšovaniu
nepolitických, ale tých, ktoré sú obsadzované na
základe menovania kolektívnym orgánom.
Takisto
sa
potvrdili
rozdiely
v miere
personálnych výmen na týchto typoch funkcií,
kde najvyššia stabilita z hľadiska počtu
prednostov na danom úrade bola v prípade
nepolitických funkcií. Naopak, prednostovia
menovaní vládou ako kolektívnym decízorom sa
pravidelne obmieňali spolu so zmenou vlády.
Takisto bolo najviac prednostov menovaných
týmto spôsobom zastúpených na kandidátnych
listinách politických strán v parlamentných
voľbách. Ministerské funkcie sa v týchto dvoch
aspektoch
skôr
podobajú
nepolitickým
funkciám a zdá sa, že tu je vplyv politických
strán a koaličných dohôd podstatne nižší.
Jednoznačným
záverom
pre
prax
v personálnych otázkach štátnej správy na
Slovensku je preto odporúčanie obmedziť počet
kolektívnych politických funkcií, teda práve
tých, ktorých podiel od r. 1993 značne vzrástol.
Darina Ondrušová29
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Autorka je čerstvou absolventkou doktorandského štúdia
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Aktéri – aréna –
agenda
Týždeň občianskej participácie
V krajinách strednej a východnej
Európy sa každoročne v posledný
septembrový týždeň koná Týždeň
občianskej
participácie,
počas
ktorého európske mestá ožívajú
aktivitami
a podujatiami
so zámerom podporiť občiansku
participáciu. Ich cieľom je motivovať
ľudí, aby sa zaujímali o verejné dianie
a propagovať medzi nimi témy ako je
občianska participácia, občiansky
aktivizmus, zodpovednosť a angažovanosť na
lokálnej úrovni. Hoci tieto témy nie sú v našom
postkomunistickom regióne nové, stále akoby neboli
úplne samozrejmé.
Čo je Leto v Háji ?
Obyvatelia mestskej časti
Sásová v Banskej Bystrici
poňali Týždeň občianskej
participácie ako výzvu zorganizovali nultý ročník
festivalu pod názvom Leto
v Háji (Jelšovom). Ako už
naznačuje jeho názov a termín
konania,
podujatie
symbolizuje rozlúčku s letom a zároveň oslavu
začiatku nového školského roka.
Keďže veľké sídliská často neponúkajú obyvateľom
dostatok kultúry, príležitostí na sebarealizáciu či
stretnutia v inom prostredí ako sú sídliskové krčmy,
vznikol nápad zorganizovať komunitný festival.
Občania sídliska si sami vytvorili priestor,
kde sa môžu stretávať, robiť niečo spolu pre
svoju vlastnú komunitu a zároveň oživiť
Jelšový hájik, park, ktorý je zeleným
„srdcom“ sídliska. Práve ten ponúkol
vhodný priestor pre program festivalu.
Ako to celé prebiehalo ?
Lesík od štvrtka 27.9. do soboty 29.9. ožil
svetlom,
zvukom,
farbami
a hlasmi
obyvateľov Sásovej. Festival sa začal
čistením lesíka a pokračoval koncertmi,
divadlom,
premietaním
filmov,
diskusiami
o aktuálnych
témach,
čajovňou,
svetelnými
inštaláciami, detským kútikom, workshopmi,
skautským típí, cvičením jógy, rozprávkami na
dobrú noc pre deti, piknikom, stavaním vtáčích

búdok, blším
aktivitami.

trhom,

či

inými

sprievodnými

Centrom diania sa na celé tri dni stala čajovňa pod
stanom v hájiku, ktorá najmä v popoludňajších
hodinách ponúkala návštevníkom i okoloidúcim
osviežujúce lahodné čaje. Priestor čajovne sa každý
deň o piatej premenil na diskusnú arénu, v ktorej sa
hovorilo o zaujímavých
a aktuálnych
témach
sídliska
a spoločnosti.
Večer sa v kine pod
hviezdami
premietali
filmy alebo sa hovorilo
o svetelnom
znečistení.
Festivalový program bol
zostavený pre všetky
vekové kategórie, ktoré sa
aktívne zapojili aj do jeho
prípravy. Myslelo sa aj na najmenších – skauti
postavili típí, v ktorom bol detský kútik a večer sa
rozprávali rozprávky na dobrú noc. Nechýbali ani
športové akcie a výstavy fotografií, ktoré vypovedali
o rôznych občianskych kampaniach s cieľom
skvalitniť život na sídlisku. Tieto
fotografie, ako aj niektoré ďalšie
aktivity, mali pritiahnuť pozornosť
predstaviteľov mesta na problémy,
ktoré majú obyvatelia sídliska záujem
a potrebu riešiť.
Kto to všetko urobil ?
Celý festival bol postavený na báze
dobrovoľníctva
a zapojení
ľudí
z komunity,
prípadne
užšieho
okolia. Organizátormi
boli
Sásovčania
s
pomocou Centra
komunitného
organizovania,
Centra nezávislej kultúry Záhrada, Komunitného
centra, Materského centra Mamina, základných škôl
a mnohých
šikovných
jednotlivcov.
Občania
dokázali, že keď chcú, zmeny a pekné veci sa môžu
udiať silou vôle, spoločným úsilím
a zapojením sa, a to aj bez veľkých
grantov. Stali sa aktérmi, vo svojej
domácej aréne, a ich agenda bola jasná –
upevniť komunitu a poukázať na
dôležitosť lokálnych problémov. Ukázať,
že najväčšia kapacita sa skrýva
v ľuďoch, ich snahe, činorodosti a vôli
zapojiť sa do rozvoja komunity a miesta,
kde žijú. Nielen o protestoch a štrajkoch,
ale aj o tvorení spoločných hodnôt
a spoločnom trávení času je občianska
participácia a komunitná práca.

Veronika Střelcová30
Autorka je prvý rok doktorandkou ÚVPE FSEV UK. Vo svojej
dizertačnej práci sa venuje téme občianskej participácie a
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Projekty
VYNALES: Výskum vplyvu
neštátneho vlastníctva lesov na
politiky súvisiace s lesníctvom
Predmet výskumu
Lesy, podobne ako poľnohospodárstvo, pokrývajú
asi 40% územia EÚ a zabezpečujú kľúčové
environmentálne úžitky krajiny. Dodávky dreva,
biomasy, viazanie uhlíka z atmosféry, čistá voda a
vzduch, rovnako ako rôzne ekosystémové služby,
vrátane ochrany biodiverzity, sú len niektoré
príklady tovarov a služieb, ktoré lesy poskytujú.
Udržateľné hospodárenie v lesoch a nadväzujúce
odvetvia zabezpečujú
milióny
pracovných
miest. Otázky súvisiace
so
štruktúrou
vlastníkov lesov, ich
záujmovými
združeniami
a ich
názormi,
postojmi
a prioritami sú preto
nesmierne dôležité pre
tvorbu verejnej politiky
v oblasti lesníctva.
Reštitučným procesom sa na Slovensku po roku
1990 postupne vytvorila vlastnícka štruktúra, kde
49,9% z celkovej výmery 1 938 904 ha lesov je vo
vlastníctve neštátnych subjektov, z toho 45,6% aj
samostatne obhospodarujú. V súčasnosti výskum
v súvislosti s touto problematikou naberá na
význame najmä v súvislosti s trvalo udržateľným
obhospodarovaním
lesov,
zvyšovaním
konkurencieschopnosti a zavádzaním inovácií do
lesného
hospodárstva,
rozvojom
vidieka,
klimatickou zmenou, či ochranou biodiverzity alebo
vody.
Ciele, riešitelia a doba trvania projektu
Cieľom
navrhovaného
projektu
je
charakterizovať neštátny lesnícky sektor na
Slovensku, opísať charakteristiky jeho vlastníkov,
ktorými sú záujmové združenia, zhodnotiť ich
doterajšie pôsobenie v rámci vytvoreného sociálnopolitického a ekonomického priestoru, a poskytnúť
im nové modely, metódy práce a návrhy pre
efektívnejšie
presadzovanie
ich
záujmov.
Koordinátorom projektu je Národné lesnícke
centrum (štátom zriadená príspevková organizácia),

ktoré na ňom spolupracuje s Technickou univerzitou
vo Zvolene, ako aj s Ústavom verejnej politiky
a ekonómie FSEV UK. Projekt prebieha od 1.7. 2012
a bude trvať do 31.12. 2015. Zodpovedným
riešiteľom za Technickú univerzitu je doc. Ing.
Jaroslav Šálka, PhD.
Prostredníctvom
účasti
riešiteľov
v IUFRO
(International
Union
of
Forest
Research
Organizations) sa otvára možnosť využiť informácie
pre národné vlády a medzinárodné organizácie.
Účasťou v konzorciu EFICEEC (European Forest
Institute Central- East European Regional Office)
bude možné prezentovať projekt a jeho výsledky
priamo zástupcom 27 inštitúcií zaoberajúcim sa
lesníckym výskumom v rámci 16 krajín Európy.
Potreba participácie zainteresovaných strán bude
naplnená v rámci konferencie a diskusie.
Očakávané prínosy
Problematika neštátnych vlastníkov
lesov doposiaľ nebola na Slovensku
skúmaná, cez prepojenie vedy,
výskumu a praxe. Inovatívnosť tohto
postupu spočíva v riešení aktuálnych
problémov
majiteľov
a obhospodarovateľov
neštátnych
lesov
v koordinácii
s vedeckovýskumnými
pracoviskami
a
zapojením dotknutých subjektov
praxe. Vďaka projektu sa nám podarí
získať informácie o neštátnych vlastníkoch lesov a
o tom, aké združenia a záujmové skupiny vytvárajú.
Opíšeme doterajší vplyv týchto aktérov na tvorbu
rôznych politík, ich ciele a postoje v súčasnosti
a ponúkneme odporúčania pre efektívnejšie
presadzovanie ich záujmov v budúcnosti. Získané
poznatky a ich syntéza budú mať teda priame
využitie pre zástupcov neštátnych subjektov, pri
presadzovaní svojich priorít a požiadaviek. Riešenie
projektu
prispeje
k zdokonaleniu
poznania
a možnému zlepšeniu participácie neštátnych
subjektov lesného hospodárstva na lesnícku
politiku. Implementáciou výstupov sa predpokladá
dosiahnutie
skvalitnenia
ľudských
zdrojov,
zavedenie inovatívneho manažmentu neštátneho
sektora lesného hospodárstva a nepriamo aj lepšie
využitie a ochranu domácich lesných zdrojov,
zvýšenie resp. zachovanie zamestnanosti a
rozčlenenie činností na vidieku.
V súčasnosti sa projekt nachádza v procese analýzy
literatúry a zbere údajov.31

Zuzana Hricová32
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skúma vzťah prepojenia občianskej angažovanosti v súvislosti s
posilňovaním komunity. Kontakt: strelcova@gmail.com.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja na základe zmluvy č. APVV- 0057-11
32Autorka je súčasnou doktorandkou v prvom ročníku na Ústave
verejnej politiky a ekonómie FSEV UK. Svoju dizertačnú prácu píše na

Som študentkou
ÚVPE a venujem sa...
Prinášame vám rozhovor s Ľubicou Šimkovou,
študentkou druhého ročníka magisterského
štúdia na ÚVPE a delegátkou FSEV v Študentskej
rade vysokých škôl, (ŠRVŠ) a v Akademickom
senáte UK. Ľubica je zároveň členkou redakčnej
rady PPN.
Prečo si sa rozhodla pre
štúdium
na
Ústave
verejnej
politiky
a
ekonómie?
Na
Ústave
som
absolvovala
bakalárske
štúdium
v odbore
aplikovaná ekonómia a za
tie tri roky som sa s ÚVPE
stotožnila.
Rozhodnutie pokračovať
na
Ústave
štúdiom
verejnej
politiky
vychádzalo z toho, že sa
mi páčila predstava, že
budem rozumieť tomu, čo
sa okolo mňa deje - napr.
kto a z akého dôvodu
vydáva rôzne nariadenia
či zákony. Myslím si, že
každý občan by mal mať
aspoň základné vedomosti
o tom, ako funguje štát
a jeho orgány a kto za
neho rozhoduje.
Ako si sa dostala k
angažovaniu v študentských samosprávach?
Už na základnej a strednej škole som popri
školských povinnostiach vždy mala „niečo
navyše“. V treťom ročníku na vysokej škole som si
na stránke našej fakulty všimla oznam o voľbách
delegáta do Študentskej rady vysokých škôl
(ŠRVŠ). Povedala som si, že to vyskúšam.
Kandidovali sme dve a obe sme si robili vlastnú
kampaň. Rozvešala som letáčiky, rozposlala maily
a nakoniec som bola zvolená. Bolo naozaj zvláštne
vidieť letáčiky s vlastnou fotkou po škole, sem tam
s podokresľovanými fúzikmi . Neskôr mi k ŠRVŠ
pribudol aj Akademický senát, čomu sa veľmi
teším.
tému Vplyv záujmových združení vlastníkov lesov na verejné politiky
súvisiace s lesníctvom. Kontakt: zuzana.hricova8@gmail.com.

Ako vyzerá práca v rámci ŠRVŠ ?
Na konci minulého školského roka, to znamená
v júni, sa začalo nové dvojročné volebné obdobie,
s ktorým prišlo aj nové predsedníctvo a nové
vízie, ako by mala ŠRVŠ vyzerať. Vytvorilo sa
niekoľko pracovných skupín, v rámci ktorých by
mali delegáti efektívnejšie a koordinovanejšie
pracovať. Ja som napríklad v pracovnej skupine
PR, kde sme tento rok vytvorili projekt „Ulov si
prváka“. Jeho podstata spočíva v uvítaní
a zorientovaní prvákov na škole, aby sa zvýšilo
povedomie o tom, že nejaká ŠRVŠ alebo
akademický
senát
vôbec existujú. Toto je
dôležitý cieľ, pretože
často sa stretávame
s tým, že študenti o nás
nevedia.
Okrem
propagácie
a reprezentácie ŠRVŠ je
našou
úlohou
zastupovať
záujmy
študentov. Vyjadrujeme
sa
k činnostiam
či
návrhom ministerstva
školstva,
ktoré
sa
dotýkajú
vysokého
školstva a študentov.
V lete
sme
napr.
pripomienkovali novelu
vysokoškolského
zákona,
ktorá
navrhovala predĺženie
externého štúdia, s čím
osobne
nesúhlasím.
V poslednej dobe si nás
študenti môžu spájať
najmä s bojom proti
odvodovému zaťaženiu
brigádnickej
práce
študentov. V tom čase sa hovorilo aj o štrajku
študentov, z ktorého však po rokovaniach
s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
zišlo. Podarilo sa nám vybojovať zvýhodnenie
študentov oproti zvyšnej skupine brigádnikov
a ako nám bolo prisľúbené, dotácia na stravu,
ktorá boli minulý rok znížená, by sa mali vrátiť
späť z 80 centov na 1 euro.
Toto leto si sa zúčastnila semináru „Od
problémov k médiám“. Na čo bol zameraný a
čo ti dal?
O tomto seminári som sa dozvedela na internete.
Organizovala
ho
mimovládna
organizácia
Slovenská debatná asociácia, s ktorou som
spolupracovala po prvý krát. Tréning bol

zameraný na rozvíjanie nášho kritického
myslenia, argumentačných a komunikačných
zručností. Zlepšovali sme sa v tom, ako dotiahnuť
ciele a myšlienky mládežníckych organizácií až do
úspešného konca - teda ako ich prostredníctvom
médií prezentovať a odkomunikovať verejnosti a
donorom.
Vidíš prepojenie medzi obsahom štúdia
verejnej politiky a Tvojimi mimoškolskými
aktivitami?
Jednoznačne áno. Napríklad akademický senát
a jeho rozhodnutia majú dosah na fungovanie
celej univerzity. Zoberme si napr. „šéfa“ celej
univerzity, rektora. Prezident SR ho vymenúva a
odvoláva z funkcie práve na návrh akademického
senátu. Senát tiež schvaľuje návrh rozpočtu
univerzity. ŠRVŠ sa ako aktér verejnej politiky
zasa snaží vstupovať do tvorby legislatívy napríklad už spomenutým pripomienkovaním
novely vysokoškolského zákona.
Ako
teba
osobne
obohacuje
účasť
v akademickej samospráve?
Pôsobenie v senáte, či ŠRVŠ jednoznačne ponúka
priestor pre osobný rozvoj. Vďaka tomu sa
neustále učím komunikovať s ľuďmi rozličných
názorov, pretože bez komunikácie nefunguje
žiadna spolupráca. Navyše som „v centre diania“ –
som
informovaná
o dôležitých
otázkach
týkajúcich sa fungovania univerzity. V súvislosti s
tým, čo študujem, je to vlastne verejná politika
v praxi a tiež veľká škola do života.
Spolupracuješ aj so študentmi, ktorí zastupujú
iné fakulty?
Áno, vznikla z nás dobrá partia a trávime spolu aj
voľný čas. V ŠRVŠ a v Akademickom senáte sú
väčšinou tí istí študenti. Pripravujeme napríklad
Prvú univerzitnú beániu. Chceme rozbehnúť aj
ďalšie aktivity ale teraz sme boli zaneprázdnení
riešením už spomínaných odvodov z práce
študentov.
Tento školský rok by si mala ukončiť štúdium.
Aké máš potom ďalšie plány, čo by si chcela
robiť ako absolventka?
Mám niekoľko plánov do budúcnosti a určite by
som chcela pracovať v tej oblasti, ktorej sa
venujem – teda v študentských organizáciách.
Rada by som pôsobila aj v akademickom
prostredí. Uvidíme, čo sa podarí. 
Tina Gažovičová

Bol som študentom
ÚVPE a venujem sa...
Mgr. Ivan Rončák, PhD. je bývalým
absolventom doktorandského štúdia na
ÚVPE (v minulom čísle sme v rubrike Štúdia
priniesli ukážku jeho dizertačnej práce).
Okrem
toho
vyštudoval
históriu
a
politológiu na Filozofickej fakulte UK.
V súčasnosti pôsobí ako programový
koordinátor v Transparency International
Slovensko (TIS). Venuje sa politickej
publicistike a verejnej kontrole moci, najmä
v rámci územnej samosprávy. Už dva roky
pôsobí aj ako poslanec Mestského
zastupiteľstva v Ružomberku.
Ako spätne hodnotíš svoje doktorandské
štúdium na ÚVPE?
S kamarátom, ktorý sa v čase môjho finišovania
na dizertačnej práci učil na advokátske skúšky
sme si raz povzdychli, že starí ženatí chlapi by
už nemali študovať. Bolo to veľmi ťažké. Po
piatich rokoch od skončenia vysokej školy som
zistil, že moje vedomosti už zaostávajú
a potrebujem držať krok s dobou, prípadne ju
trochu predbehnúť. Preto som sa uchádzal
o doktorandské štúdium. Vtedy, čerstvo ženatý
a ešte bezdetný, som si myslel, že to zvládnem.
Ale prišli do toho deti (starší Ondrej má 3 roky,
mladší František 14 mesiacov), sťahovanie (z
Banskej Bystrice do Ružomberka), stavba domu,
poslanecké povinnosti, manželka na materskej...
čiže nevyhnutnosť normálne pracovať a živiť
rodinu. PHD štúdium som teda musel na dva
roky prerušiť, aby som so cťou odovzdal
akceptovateľnú prácu. Nebol som vzorový
študent. Ak sa však pýtaš, čo mi štúdium dalo,
tak jednoznačne priestor na premýšľanie –
o vede, spoločnosti, o moci, čo je témou mojej
záverečnej práce.
Verejnej politike si sa roky profesionálne
venoval už pred doktorandským štúdiom.
Ako si sa vlastne dostal k tomuto
zameraniu? V období, keď som končil štúdium
bola veľkou témou decentralizácia verejnej
správy. Všetci kolegovia sa zaoberali
parlamentom, centrálnou vládou, politickými
stranami. Samospráva bola takým škaredým
káčatkom, napriek tomu, že rast jej významu bol
zaručený rovnako, ako potreba vykonať

množstvo práce - akademickej i praktickej –
v zmysle tvorby pravidiel. Veľa som čítal,
rozmýšľal a keď som si myslel, že už niečo viem,
rozhodol som sa otestovať. Dve mimovládky na
jar 2001 vyhlásili súťaže o najlepšie eseje. Prvú,
organizovanú TIS, som vyhral, v súťaži INEKO
(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy)
som skončil druhý - predbehol ma môj súčasný
šéf v TIS, Gabo Šípoš. Test, že nie som úplne
mimo, som zložil a tak som začal písať, najmä
o samospráve. Moje články vyšli v rôznych
novinách (Domino fórum, SME a i.). Potom to už
išlo
po
škole
prvé
zamestnanie vo Vidieckom
parlamente, atď.
Bežní občania ťa poznajú
najmä vďaka mediálnym
vystúpeniam. Aké reakcie od
teba
médiá
najčastejšie
žiadajú? Ako sa ti podarilo
dosiahnuť a udržať si status
najcitovanejšieho odborníka
na územnú samosprávu SR?
Novinári potrebujú stanovisko
nezávislého človeka, ktorý téme
rozumie. A keď od neho získajú
rozumné stanovisko, oslovujú
ho aj naďalej. Spolupracujem
však len s novinármi, u ktorých
vidím snahu vec pochopiť
a zorientovať sa v nej, tam rád
pomôžem.
Zvyčajne
ich
zaujímajú rôzne problémy
v samosprávnej legislatíve –
kompetencie
orgánov
obcí,
obstarávanie a konflikt záujmov.

verejné

Z pozície lokálneho politika – poslanca
mestského zastupiteľstva sa však okrem
komentovania, analýz a projektov snažíš
presadzovať nápady a verejnú politiku aj do
praxe. Asi to nie je vždy jednoduché.
Biblické podobenstvo o talentoch je jasné – na
Božom súde sa bude od každého vyžadovať
odpočet toho, čo dostal. Je sebecké nevyužiť
talent, ktorý človek od Boha dostal, pre dobro
iných. Považoval som za povinnosť ísť do toho,
hoci sa mi nechcelo. Profesionálna výzva
a zážitok z realizácie dobrých vecí (resp.
nerozkradnutých miliónov) je tiež fajn, ale až na
druhom mieste.

Napĺňa ťa táto práca? Máš pocit, že to má
zmysel?
Verejná služba, ak je službou, má dve úrovne
pomoci: prijímanie systémových pravidiel
a konkrétnu pomoc občanom. Tá prvá sa deje
v kolektíve poslancov a číselné pomery
v poslaneckom zbore nepustia. Aj v pléne sa
však občas dá presadiť dobrá vec - minimálne
ak niekto pomenuje, že sa deje neprávosť. Veľa
vecí dokáže poslanec vykonať mimo rokovacej
sály – konkrétnou pomocou občanom. Niekedy
je to len údržbárska práca typu dať zasypať
jamu na ceste, ale aj to
patrí
k dedinskému
poslancovi. Som napríklad
hrdý na to, že po mojej
intervencii sa v našom
meste
začala
na
chodníkoch klásť reliéfna
dlažba ako vodiaci prvok
pre
slabozrakých
a nevidiacich. Súdiac aj
podľa spätnej väzby od
voličov
má
moja
prítomnosť
v ružomberskom
poslaneckom zbore zmysel.
Čo musí podľa teba
spĺňať alebo ponúknuť
kandidát na miestneho
poslanca, aby mal reálne
šance
na
zvolenie
a zároveň
zodpovedne
vykonával svoju funkciu?
Veľa ľudí považuje moje zvolenie za zázrak –
v Ružomberku som žil len niekoľko mesiacov, a
kandidoval v obvode, kde som nebýval. Viac
hlasov ako ja v mojom obvode získal len
úradujúci primátor. Nebol to však zázrak – len
kombinácia
dobrej
osobnej
kampane
a úprimnosti z mojej strany. Úprimnosť
a jednoduchosť k sebe aj k iným sú kľúčové.
V kampani, aj počas výkonu mandátu.
A na záver máš priestor odkázať niečo už
bývalým kolegom a študentom ÚVPE.
Život je dynamický a životnosť informácie je tak
veľmi krátka. Osvojte si preto len tie poznatky,
ktoré vám umožnia o danej veci premýšľať.
Informácie si v prípade potreby už rýchlo
vyhľadáte. Naučte sa len to, kde ich hľadať.
Tomáš Jacko

Čo (sa) učíme
Verejné financie II – zabezpečovanie
verejných služieb: Preklad teórii do
praktického rozhodovania
Už dlhšiu dobu uvažujem nad špecializáciou verejný
manažment v rámci magisterského programu
Verejná politika, a to najmä z dvoch dôvodov – ani
v Česku, ani na Slovensku sa táto špecializácia
študovať nedá a verejný sektor potrebuje
manažérov/odborníkov,
ktorí
robia
dobré
rozhodnutia založené na faktoch a ekonomických
analýzach. Preto som sa minulý rok rozhodla urobiť
„nultý“ krok - pripraviť kurz Verejné financie II zabezpečovanie verejných služieb, ktorý je de facto
veľmi stručným prehľadom toho, čo by mali študenti
vedieť po skončení spomínanej špecializácie. Cez
tento kurz testujem, čo študentov v danej oblasti
zaujíma, ako reagujú na zadania, čo je pre nich
jednoduchšie, čo, naopak, náročnejšie a ako to
urobiť zaujímavejšie. Čo však získajú študenti?
Pochopiteľne, že sa nedá jedným kurzom nahradiť
celá špecializácia. Študenti skôr len „ovoňajú“
praktické rozhodovanie vo verejnom sektore. Kurz
je koncipovaný tak, aby sa naučili aplikovať
základné ekonomické koncepty verejnej ekonómie,
ktoré spoznali na kurzoch Ekonomické aspekty
verejnej politiky a Verejné financie I., a to na
konkrétnych príkladoch rozhodovania vo verejnom
sektore. Realizujeme to formou zadaní, ktorých je
celkovo osem. Študenti si musia vopred naštudovať
príslušnú teóriu k problematike a vypracovať
zadanie, ktoré potom prezentujú na kontaktom
stretnutí, kde si s ostatnými študentmi vymieňajú
získané poznatky. Diskusia na ňom býva živá a plná
zaujímavých argumentov. Po kontaktnom stretnutí
majú študenti možnosť zadanie dopracovať. Úroveň
zadania sa hodnotí až po jeho druhom predložení.
Študenti tak na záver kurzu neabsolvujú klasickú
skúšku - hodnotenie jednotlivých zadaní je vstupom
do výsledného hodnotenia kurzu. To znamená, že na
kurze sa priebežne pracuje a v decembri už len
zapíšem hodnotenie do AIS-u.
Témy, ktorým sa venujeme, sa týkajú oblastí ako
napr. verejné statky, externality, verejný sektor,
transakčné náklady, súťaženie, outsourcing a pod.

Diskutujeme o regulačnom rámci kontrahovania
v SR –o rozpočtových pravidlách, požiadavkách na
tzv. 3E či o štátnej pomoci. K tomuto kurzu
nevyhnutne patrí agenda verejného obstarávania
a koncepty ako neúplné zmluvy, asymetria
informácii,
diskusia
o efektívnosti
a transparentnosti, ako aj o regulačnom rámci.
Súčasťou projektového cyklu je tiež hodnotenie
zvoleného riešenia a kontrola – tam napr. patrí
teória kontroly a auditu, diskusia o ich limitoch
a rozdieloch.
Zvládnutie tohto kurzu, ako som už uviedla, si
vyžaduje prácu počas semestra (a nie len na jeho
konci v skúškovom období), ako aj znalosť
anglického jazyka. Pracujeme totiž s viacerými
odbornými textami, ktoré sú zatiaľ len v anglickom
jazyku. Angličtinu študenti využívajú aj pri
vypracovaní viacerých zadaní – napr. o koncepte
Value for Money a jeho aplikácii v anglosaskom svete
v komparácii so Slovenskom.
Aj keď to na prvý pohľad môže znieť pre viacerých
z vás ako náročný kurz, myslím si, že pre tých, ktorí
chcú pracovať vo verejnom sektore je veľmi
dôležitý. Učí aplikovať naučené poučky do
každodenného rozhodovania. Študenti, ktorých som
tento predmet učila minulý rok po prvý krát ním
boli nadšení a ja s nimi. Väčšina skončila s A-čkovým
hodnotením.
PS: Počet študentov na kurze je limitovaný tak, aby
sa dalo diskutovať. Tým, ktorí sú už rozhodnutí,
preto odporúčam zapísať sa naň čo najskôr.
VF II v skratke
Druh
predmetu Povinne voliteľný
(P/PV/V)
Výučba
prebieha Letnom
v semestri
Odporúčaný ročník Druhý magisterského štúdia
štúdia
Prerekvizity
Verejné financie I.
Ekonomické
aspekty
verejnej politiky
Hodnotenie
80 bodov
- 8 zadaní po 10 bodov;
z každého musí študent
získať min. 5 bodov
Max.
počet 22
prihlásených
študentov
doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Na slovíčko
...s doc. Katarínou Staroňovou
Z akého prostredia pochádzate?
Som z Bratislavy a obaja moji rodičia sú vedci.
Majú obrovské nadšenie pre vedu, a to asi
zdieľam s nimi. Môj ocino je možno trochu
sklamaný, že som nešla na prírodné vedy,
ktorým sa obaja venujú.
Aké bolo vaše detstvo?
Super, som zaň mojim rodičom naozaj vďačná.
V tej dobe bolo všetko inak, rada na to
spomínam. Dúfam, že budem vedieť také
detstvo zabezpečiť aj mojím deťom, hoci
viem, že to už bude iné. Dnes už napríklad
nevidím bandy decák hrávať sa vonku na ulici,
ako to bývalo kedysi.
Akú strednú školu ste navštevovali?
Chodila som na Gymnázium na Metodovej ul.
v Bratislave.
Mali ste už vtedy v pláne ísť na nejakú
konkrétnu vysokú školu?
Určite . Ja som ani len neuvažovala nad tým,
že by som nešla na vysokú školu, ale to bolo
dané tým, že moji rodičia boli vedci a aj moji
bratia chodili na vysokú školu.Nevedela som
však presne, na akú vysokú školu sa
prihlásim.
A prečo
práve
Verejná
politika?
Ja som študovala na viacerých
vysokých školách. Hľadala som
sa . Moja prvá vysoká škola
bola o literatúre a jazykovede,
možno to cítiť aj na hodinách.
Ale potom som zistila, že hoci
ma to baví, nenapĺňa ma to ako
profesia. Veľmi som chcela
študovať v zahraničí, a tak som
išla
na
Stredoeurópsku
univerzitu v Budapešti. Tam
som pochopila, o čom má byť
štúdium na vysokej škole, čo

má vysoká škola študentovi dať a čo je
kritické myslenie. A nakoniec ma štúdium
verejnej politiky na New York University
v USA nasmerovalo na to, čo robím doteraz.
Čo nasledovalo po skončení vysokej školy?
Podobne ako mnoho súčasných študentov, aj
ja som počas vysokoškolských štúdií celý čas
pracovala. Snažila som si hľadať takú prácu,
aby aspoň trochu súvisela s tým čo študujem.
Možno v tej dobe to bolo jednoduchšie, keďže
bol nedostatok anglicky hovoriacich ľudí...
Vždy som pracovala v treťom sektore, lebo ma
to napĺňalo – možnosť priamo ovplyvňovať
dianie v spoločnosti.
Ako sa Vám podarilo získať docentúru?
Nie som až taký ambiciózny človek, že by som
od začiatku vedela, že chcem docentúru,
potom profesúru... Mala som skôr šťastie na
ľudí vo svojom živote. K docentúre ma
priviedla prof. Malíková, s ktorou sme sa
spoznali práve vďaka práci v treťom sektore.
Napĺňa vás práca, ktorú robíte?
Veľmi. Asi je to tou kombináciou učenia a
praxe. Milujem učenie, milujem ten kontakt so
študentmi. Najradšej mám študentov, ktorí
majú,,blbé“ otázky – teda ktorí sa snažia
premýšľať, rýpať. To je práve to, čo aj mňa
posúva ďalej, lebo sa musím nad takou
otázkou zamyslieť. Samozrejme existuje
milión vecí, ktoré ma na systéme vysokého
školstva frustrujú, ale našťastie si to
kompenzujem výskumom, consultingom alebo

tretím sektorom. Potom sa vždy s radosťou
vrátim k učeniu.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
(Smiech). Momentálne dvom deťom, ktoré
zaberajú všetok môj voľný čas. Mám veľmi
rada prírodu. S manželom robíme turistiku,
skialpinizmus, bicyklujeme, bežkujeme a pri
tom vždy ťaháme naše dve deti vo vozíku,
alebo ich máme vo vakoch. Príroda je niečo čo
ma nabíja pozitívnou energiou a bez nej si
neviem predstaviť život. A tiež milujem
čítanie - beletriu.
Máte nejaký návod, ako sa dá toto všetko
zvládnuť?
No v prvom rade nemám pocit, že to zvládam!
(smiech). Momentálne žijem v jednom veľkom
chaose a snažím sa nájsť nejaký rytmus.
Myslím si, že ak má niekto vášeň pre veci, či
už prácu, rodinu alebo prírodu, tak zrejme si
nájde spôsob, ako to všetko zvládnuť.
Vaše obľúbené jedlo?
Bryndzové halušky. Možno to znie ako klišé,
ibaže ja som vyrastala na maďarskej kuchyni,
takže bryndzové halušky som v detstve
nemala. Vždy som ich jedla u kamarátov alebo
neskôr u manželovej rodiny. Moja svokra robí
famózne halušky! Žiaľ, ja ich robiť neviem.
Obľúbená farba?
To je ťažšie. Viem, ktorá farba nie je moja
obľúbená – ružová. Neznášam ružovo –
modrý svet (modrá pre chlapcov, ružová pre
dievčatá, pozn. ed.), lebo ja si myslím, že svet
je pestrofarebný .
Rada čítate. Máte nejakú srdcovku?
Mám veľmi rada magický realizmus. Moji
obľúbení autori sú Carlos Zafón, Orhan Pamuk
a latinskoamerická literatúra. Rada si
prečítam aj dobrú sci-fi knihu a teraz aj
rozprávky .
Obľúbený film?
Matrix a Pána prsteňov si vždy rada pozriem
 Momentálne som podľahla čaru Kde bolo
tam bolo .

Počúvate nejakú hudbu?
Nie som taký veľký hudobný fanúšik ako som
literárny, či filmový. Mám rada Eriku Badu,
Bjork, Radiohead , U2 alebo tie 80. roky moje detstvo .
Existuje na svete nejaké miesto, ktoré by ste
chceli navštíviť?
Nový Zéland – keďže mám rada hory, prírodu
a Pána prsteňov . A ešte Aljašku
Čo považujete za najväčší úspech?
Po profesionálnej stránke som hrdá na to, že
som sa vypracovala na úroveň, vďaka ktorej
spolupracujem s kolegami prestížnych
univerzít na výskumných projektoch (London
School of Economics, Oxford University,
Pittsburgh University, Center for European
Policy Studies v Bruseli). Moje konzultantské
služby žiadajú vo Svetovej banke, DFID, UNDP,
takže mám možnosť prepájať teóriu s praxou
priamo v teréne. Súkromne som hrdá na svoje
dcérky, keď povedia prvé slovo, urobia prvý
krok. A možno na to, že poviem svoj názor,
bez ohľadu na to, aké následky to bude mať.
Ale nie vždy je to výhoda – niekedy sa tým dá
spôsobiť aj bolesť.
A na čo naopak nie ste hrdá?
Na veľa vecí . Som veľmi prchká. Som
cholerik, viem to a nedostatočne sa ovládam.
Máte nesplnený sen?
Nemám nejaký veľký sen. Mám veľa malých
snov, ako napr. ísť na Nový Zéland.
Vedeli by ste dať čitateľom a študentom
nejakú radu do života?
Nájsť si pre niečo vášeň je veľmi dôležité.
Nebyť taký ,,mľandravý” – taký, že kam ma
vietor zaveje, tam som. Mať niečo rád, vedieť
sa preto obetovať, ísť za tým, čo človeka baví
– to všetko je dôležité. Treba vyhľadávať
šance.
Lenka Koprivová

Zahraničné pobyty
Uppsala hopsala študentským
životom!
Od septembra študuje Matúš Sloboda, študent
posledného ročníka na ÚVPE a zároveň člen našej
redakčnej rady, na Uppsala Universitet vo Švédsku.
O tom, akí sú Švédi, prečo je výhodné vedieť po
švédsky napriek tomu, že perfektne ovládajú
angličtinu a ešte veľa ďalších zaujímavostí sa
dočítate v jeho reportáži.

ten najlepší a nefalšovaný úvod do švédskej kultúry.
Spočiatku mi síce pobehovanie celý týždeň v maske
pripadalo mierne úchylné, ale keďže je to stará
tradícia a ja som cudzinec, nechcel som kaziť
zábavu. Navliekol som sa teda do kostýmu a plnil
možné aj nemožné úlohy. Vyvrcholením bola
spoločná večera v duchu tradícií a spevu - ako inak,
v kostýmoch.

Uppsala Universitet
Univerzita v Uppsale je najstaršou škandinávskou
univerzitou a zároveň jednou z najlepších
v Európe. V celosvetovom rebríčku kvality univerzít
jej patrí 81. miesto. Nachádza sa v prostredí
krásneho, historického mesta, v ktorom tradícia
a odkaz študentov leží na každom kroku. Hlavná
Vždy ma to ťahalo na sever, no nikdy som nemal
budova univerzity je honosná, využívaná nielen na
príležitosť sa tam pozrieť. Vedel som však, že ak by
slávnostné príležitosti a
som sa raz uchádzal o Erasmus,
„Podľa turistického sprievodcu
prednášky
zahraničných
určite by som si vybral niektorú zo
hostí, ale aj na koncerty
mali byť Švédi chladní,
severských krajín. Moje kritéria boli
klasickej, či jazzovej hudby.
preto jasné: sever a kvalita
nezhovorčiví a dochvíľni. Podľa
univerzity. Eufóriu z úspechu vo
mojej skúsenosti sú však milí,
Vzdelávanie inak
výberovom konaní striedala obava,
meškajúci, blázniví a hluční.“
Hlavný rozdiel v systéme
či a s akým výsledkom štúdium
vzdelávania
spočíva
v zahraničí zvládnem. Rozhodol som
v organizácii výučby počas semestra. Študenti majú
sa však zariskovať. To, že túto reportáž píšem zo
každý mesiac jeden kurz, na ktorý sa musia
studeného Švédska s nezamrznutým úsmevom na
intenzívne pripravovať. Pozostáva z prednášok,
tvári dokazuje, že som spravil dobre.
seminárov, esejí a záverečnej skúšky. Od študentov
tento systém preto vyžaduje množstvo priebežnej
Prvé týždne na severe
práce, ktorá by mala týždenne zapĺňať až 40 hodín.
Do Švédska som prišiel dva týždne pred začiatkom
Švédski vysokoškoláci vnímajú štúdium veľmi
semestra. Očakával som, že budem mať možnosť
zodpovedne, a preto knižnice, ktorých je v Uppsale
bližšie spoznať švédsku kultúru, jazyk a ľudí.
viac ako krčiem, sú plné študentov – a to aj cez
A samozrejme, nevedel som sa dočkať, kedy
víkendy. Víkendové sedenia v knižnici spojené
ochutnám pravé švédske mäsové guľôčky. Podľa
z fikou (kávou a koláčmi) sa aj pre mňa stali
turistického sprievodcu mali byť Švédi chladní,
prirodzeným spôsobom trávenia voľných dní.
nezhovorčiví a dochvíľni. Podľa mojej skúsenosti sú
Knižnice sú miestom nielen na učenie, prípravy na
však milí, meškajúci, blázniví a hluční. Na početné
projekty či skúšky, ale aj miestom stretávania
otázky mojich priateľov, či sú vo Švédsku krásne
a diskusií. Spôsob prednášok a seminárov je
blondíny musím pravdivo odpovedať, že sú tu aj
prakticky totožný s tým, čo som zažil u nás na
brunetky. Národným športom nie je len hokej
verejnej politike - kvalitní profesori, zaujímavé témy
a florbal, ale najmä čakanie v rade. Švédi nehovoria
a diskusia na seminároch. Záverečné skúšky sa
„nie“ ale majú špeciálne slovo „nja“, akúsi
odohrávajú v špeciálnej budove pod prísnym
zmiešaninu ´áno´ a ´nie´, ktorú veľmi často používajú
dozorom energických švédskych dôchodkýň,
na slušné vyjadrenie zápornej odpovede. Švédi
vybavených najmodernejšími technológiami na
skrátka milujú neutralitu.
odhaľovanie ťahákov či odpisovania. Prísny systém
Uppsala nezostala nič dlžná svojej povesti
vytvára predpoklad, že lepšiu známku získa ten, kto
študentského mesta a tak sa uvítací týždeň sa niesol
má poctivo načítané a nie ten, kto vie robiť ťaháky.
v duchu tradícií a zábavy. V tento kick-off týždeň sme
Čo však považujem za najväčšie pozitívum
boli spolu s jedným Austrálčanom členmi inak čisto
švédskeho vysokoškolského vzdelávania je forma
švédskej skupiny nových študentov. Dostal som tak

skúšok. Každá skúška trvá spravidla štyri hodiny
a pozostáva z viacerých esejových otázok. Tento
systém má tak hneď dve výhody - dostatok času
napísať všetko, čo vieš a nevyhnutnosť analyzovať,
logicky zdôvodniť a prípadne využiť naučené
koncepty v aplikácii na case studies.

Hovoriť po švédsky, byť Švéd
Jednou z prvých vecí, ktoré som urobil po príchode
do Uppsaly, bol zápis na kurzy švédčiny. Na prvý
pohľad sa síce môže zdať, že študovať jazyk, ktorým
hovorí len 10 miliónov ľudí, je zbytočná strata času.
Zvlášť, keď úroveň znalosti anglického jazyka je vo
Švédsku veľmi vysoká. Ako mi povedali moji švédski
Mesto, ktoré nespí
priatelia, hlavným dôvodom prečo je všeobecná
Uppsala je jedinečná aj čo sa týka
znalosť angličtiny na takej
študentského života. Unikátmi sú
vysokej úrovni, je dôvod, že
„Spôsob prednášok a seminárov je
tzv. nejšny, ktoré združujú
dabing vo Švédsku prakticky
prakticky totožný s tým, čo som
študentov, organizujú podujatia
neexistuje. Všetky filmy, seriály
zažil u nás na verejnej politike.
a sú miestom ich dennodenných
či
dokonca
reklamy
sú
Kvalitní profesori, zaujímavé témy
stretnutí. Členovia nejšnov sa
v angličtine. Napriek tomu sa
a diskusia na seminároch.“
môžu
stravovať
v miestnych
mi stala moja jednoduchá
jedálňach a majú vstup do
švédčina
veľmi
dobrou
študentských pubov a klubov, a čo je podstatné, to
kamarátkou, vďaka ktorej som sa stretol s
všetko so študentkou zľavou. Mnohé z nejšnov sú
pozitívnymi a veľmi priateľskými reakciami
staré viac ako 300 rokov a sídlia v nádherných
domácich, napr. keď zistili, že si po švédsky
historických budovách, čo vzbudzuje dojem
dokážem sám objednať pivo a ešte zaň aj slušne
skutočnej výnimočnosti. Jediné, čo sa tu nedá zažiť,
poďakovať. So štúdiom tohto severského jazyka
je nuda. Každý deň je možnosť navštíviť koncert,
súviselo aj ochutnávanie domácich špecialít, medzi
zaujímavú diskusiu, výstavu či párty. Dokonca aj
ktoré patrí napríklad blodpuding. Nie je to nič iné,
taká obyčajná vec, akou je návšteva kina, tu pre mňa
ako bravčová krv, ktorá sa konzumuje s typickým
znamená sedieť v budove z 18. storočia a pozerať
lingonberry džemom. Pre chlapca odchovaného na
nemý film za sprievodu klavíra. Neodmysliteľnou
bryndzových haluškách je to naozaj veľmi zvláštny
súčasťou spoločenského života sú aj bály a formálne
pokrm.
večere. To v praxi znamená byť formálne oblečený
a súčasne jesť, piť a spievať švédske pesničky.
Inšpirujúce štúdium
Nemôžem zabudnúť na jednu z najväčších
Štúdium v zahraničí má okrem množstva pozitív aj
uppsalských tradícií - bicyklovanie. Bicykel tu má
jednu veľkú nevýhodu - že sa raz skončí a vy sa
hádam každý. Ani ja som nezostal výnimkou - každý
musíte vrátiť naspäť. V mojom prípade som však vo
deň, až do udretia prvých mrazov, som poctivo
výhode, keďže mám pred sebou ešte sedem
bicykloval.
mesiacov a návrat na program verejnej politiky,
ktorý za uppsalským programom kvalitatívne
rozhodne nezaostáva. Štúdium
v zahraničí ma určite zmenilo.
Spoznal som mnohých šikovných
ľudí, počul a videl inšpirujúce veci.
Cítim, že bez tejto skúsenosti by
mal akýkoľvek titul menší význam.
Tým, ktorí ešte nevyužili šancu
uchádzať sa o Erasmus preto
odporúčam, aby to rozhodne
vyskúšali.
Matúš Sloboda

Boli sme pri tom –
riporty z konferencií
7th PRAGUE INTERNATIONAL
HEALTH SUMMIT. Zdravotníctvo
orientované na pacienta.
Počas 23. až 25. septembra sa v Prahe
uskutočnil už siedmy ročník medzinárodného
zdravotníckeho
samitu
s rovnocenným
názvom
7th
PRAGUE
INTERNATIONAL
HEALTH SUMMIT. Tento samit po prvýkrát
organizoval Central & East European Health
Policy Network (CEE HPN, http://ceehpn.eu/),
ktorý má svoje vedenie na Slovenku.
A samozrejme PPN-ko bolo celý čas pritom.
7th Prague International Health Summit
slávnostne otvoril výkonný riaditeľ CEE HPN
Peter Pažitný v prvý podvečer tohto samitu. Po
stručnom príhovore a slávnostnom prípitku sa
spustil trojdňový maratón spoznávania nových
myšlienok, ideológii a hlavne ich predstaviteľov.
Prvý večer sa niesol v duchu stretávania „starých
priateľov“, ktorí zdieľajú podobné hodnoty
a fungovanie či smerovanie zdravotníctva im nie
je ľahostajné. Počas zoznamovania sa s účastníkmi
a neformálnymi dialógmi pri poháriku vínka sa
človek dozvedel zaujímavé a cenné informácie
o zdravotníctve v zahraničí a niekedy aj o tom
našom – Slovenskom. Počas celého večera
nechýbalo chutné jedlo, dobré vínko a hlavne
vynikajúci ľudia. Takéto stretnutia sú určite
nenahraditeľné z pohľadu budovania veľmi
vzácnych reálnych (nie virtuálnych) sociálnych
sietí medzi svetovou špičkou pôsobiacou
v zdravotníctve.
Je to o ľuďoch...
Počas budovania sociálneho kapitálu som medzi
účastníkmi stretol od zahraničných vedeckých
pracovníkov a uznávaných analytikov združených
v rôznych think-thankoch, cez špičkových
odborníkov pôsobiacich na vrcholových pozíciách
v poistnom a farmaceutickom biznise alebo v
sektore poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
až po jednotlivcov, ktorých nie je možné
zaškatuľkovať, nakoľko za svoj život pôsobili na
všetkých
možných
pozíciách,
ktoré
v zdravotníctve existujú...
Príjemnou zaujímavosťou pre mňa bolo, že aj tie
najväčšie kapacity svetového zdravotníctva, ktoré

už naozaj niečo dokázali, sa ku mne správali
s nesmiernym rešpektom a úctou a ochotne
zodpovedali množstvo otázok, ktoré som im
položil. To sa mi medzi Slovenskými
(pseudo)kapacitami v minulosti až tak často
nestávalo,
nakoľko
množstvo
tunajších
„stakeholderov“ či „vedcov“ po dosiahnutí
určitého vzdelania a vydaní niekoľkých publikácii
malo problém udržať sa nohami pevne na zemi (v
tomto kontexte prohibícia tvrdého alkoholu
v Čechách počas summitu nie je podstatná).
Zdravotníctvo 2020
Témou
celého
samitu
bola
myšlienka
zdravotníctva, ktoré sa orientuje na svojho klienta
(v minulosti označovaného za pacienta)
a budúcnosť zdravotníctva v roku 2020. V tomto
duchu CEE Health Policy Networkom napísal aj
možné scenáre zdravotníctva do roku 2020
a prezentoval ich v podobe krátkych, no o to
výstižnejších filmov, ktoré mali svoju veľkú
premiéru práve na tomto samite.
Druhý deň ráno sa samit začal prednáškami
kľúčových organizátorov tohto podujatia. Ako
prvý mal úvodnú reč Jim A.Rise (USA), často
označovaný ako duch či otec samitu, nakoľko
práve on stál pri jeho začiatkoch, ktoré
organizoval spolu s českými kolegami. Hneď za
ním mal vynikajúcu „keynote speech“ Tomáš
Macháček (CZ), ktorý taktiež stál pri
predchádzajúcich ročníkoch tohto podujatia. Na
záver tohto bloku vystúpil so svojím uvítacím
prejavom Peter Pažitný (SVK), ktorý stál za celým
tohtoročným podujatím.
V nasledujúcich sekciách mal veľmi zaujímavú
prednášku zdravotnícky revolucionár Tim Evans
(UK), ktorý jasne vystihol podstatu, prečo
v zdravotníctve chýba ozajstný trh a hlavne prečo
by tam mal byť. Množstvo zaujímavých dát vo
svojej prezentácii predstavil zakladateľ a
prezident Health Consumer Powerhouse, Johann
Hjertquist (SWE). Medzi prednášajúcimi bol aj
Stanimir Hasurdijev (BG), Wesley P. Berkovsky
(USA), Adam Kozierkiewicz (PL), Tamara Pieterse
(NL), Imre Boncz (HU), Peter Pažitný (SVK) a ako
posledný v závere dňa aj maďarský minister
zdravotníctva Miklós Szócska (HU).
Čierna labuť
Večer druhého dňa zakončil veľmi honosný gala
večer, na ktorom nechýbala živá hudba
a vynikajúca
tradičná
česká
kuchyňa.
Najpríjemnejším spestrením bola nádherná
baletka, stvárňujúca čiernu labuť (black swan),
ktorá postupne odhaľovala „divoké karty“, ktoré

sú súčasťou publikácie zachytávajúcej možné
scenáre fungovania nášho zdravotníctva. Ide
o udalosti s nízkou pravdepodobnosťou výskytu,
no veľkým dopadom na spoločnosť, ktoré sa môžu
nečakane vyskytnúť v scenároch zdravotníctva.
Ako prvú divokú kartu ukázala alternatívu, že
ľudstvo objaví terapiu za pomoci ktorej si rapídne
predĺžiť život.
Na druhú divokú kartu nás upozornilo pípnutie
mobilu, na ktorý nám prišla sms správa, že
skupina hackerov sa dostala k našim cenným,
dôležitým a hlavne citlivým zdravotným údajom
a chystá sa ich zneužiť. Jedinou alternatívou ako
im v tom zabrániť, je zaplatiť nemalé výkupné. Aj
pri tejto alternatíve viacerým z nás behal mráz po
chrbte, čo by to mohlo mať za následok, ak by
takýto stav nastal a či je e-health dostatočne
zabezpečený, aby k takejto udalosti nikdy nedošlo.
Počas
plodnej
diskusie
náhle
vypadla
elektrina,
kde
počas
chvíľky
ticha
opäť
tajomná baletka
stvárňujúca
čiernu
labuť
predstavila
už
tretiu
divokú
kartu. Tento krát
nastala slnečná
erupcia,
ktorá
mala za následok
výpadok elektrickej energie na celom svete
a následky tejto katastrofy na seba nenechali dlho
čakať. Snáď nikomu netreba vysvetľovať, že
dopad takejto udalosti by bol fatálny.
Na záver večera, ktorý sa okrem iného niesol aj
v duchu nekompromisnej prohibície na tvrdý
alkohol, ktorá v Čechách v tomto období vysušila
nejedno hrdlo, sa nečakane spustili sirény a do
sály vtrhla dekontaminačná čata. Davom sa spolu
s hraným strachom začala šíriť správa, že svet
pohltila pandémia vírusu H5N1, ktorý sa veľmi
jednoducho prenáša z človeka na človeka
a v súčasnosti naň neexistuje liečba. Na
odporúčanie čaty sme si všetci museli nasadiť
ochranné rúško, aby sme predišli intoxikácii.
V dave sa šepkalo, že vírus si na svoje konto
mihnutím oka pripísal 250 miliónov obetí... Pri
takto reálne prežitých situáciách, človeku ešte
dlho ostala v hlave dlho rezonovať otázka: Čo ak?
Úmysel organizátorov vyvolať zamyslenie nad
touto otázku sa zjavne podaril.

Dozvuky v podobe Workshopu
Pražský samit v menšom, no o to viac útulnejšom
prevedení, sme mohli zažiť aj Bratislave 23.
októbra v hoteli Devín. Združenie zdravotných
poisťovní v spolupráci s Health Policy Institute
zorganizovalo podujatie venované konkurencii v
zdravotnom poistení s názvom „Konkurencia v
zdravotnom poistení a jej efekt pre spotrebiteľa v
zdravotníctve". Samozrejme ani na tomto
workshope nechýbalo PPN-ko.
Ako sme už uviedli, workshop bol na rozdiel od
Prahy viac zameraný na konkurenciu v
zdravotnom poistení. Vystúpil na ňom Tomáš
Szalay (SVK), ktorý uviedol zúčastnených do
problematiky zdravotného poistenia a stručne
zanalyzoval argumenty na (ne)vytvorenie
unitárneho systému zdravotného poistenia. Hneď
po ňom vystúpil Tomáš Macháček (ČR), ktorý
svoju pozornosť venoval hodnote a sile súťaže
v zdravotníctve. Neskôr
sa slova ujal zakladateľ a
prezident
Health
Consumer Powerhouse
Johann Hjertquist (SWE),
ktorý sa snažil vysvetliť
úspech
holandského
zdravotného systému a
progres na Slovensku.
Nesmierne
pútavou
prezentáciou zaujal Ryan
Florijn (NL) z holandskej
spoločnosti
Achmea,
ktorý opisoval holandský
zdravotný
systém
a
rozdiely oproti Slovensku. Po diskusii, do ktorej sa
zapojil aj bývalý minister zdravotníctva Ivan
Uhliarik (KDH), bývalý prezident Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján
Gajdoš, Milan Lopašovský z Asociácie na ochranu
práv pacientov alebo Ladislav Pásztor, ktorý je
prezidentom Asociácie súkromných lekárov, sa
v diskutovaní mohlo pokračovať v jednom
z bratislavských staromestských podnikov. Tam,
podobne ako v Prahe, sme mohli prediskutovať
rôzne problémy, ktoré sa viac alebo menej týkajú
zdravotníckeho sektora, vymeniť si názory
a vizitky, a po jeho ukončení sa s hlavou plnou
nových informácii vrátiť do bežného života.
Roman Mužík33
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Zo študentských
samospráv
Načo nám je akademický
senát?
Čo je akademický senát?
Každá vysoká škola si svoj vnútorný život
organizuje po svojom. Niekde fungujú napríklad
študentské parlamenty, inde sú to senáty. Tieto
súčasti vysokých škôl by však neexistovali bez
akademickej obce, ktorú tvoria učitelia,
zamestnanci školy, výskumní pracovníci a
študenti. Akademická obec je základom
akademickej samosprávy, čo znamená, že vysoká
škola sama rozhoduje o niektorých svojich
činnostiach, napr. o organizácii štúdia alebo
o počte prijímaných študentov, či podmienkach
prijatia a pod.
Členovia akademickej obce majú právo voliť
orgány akademickej obce a tiež byť do nich volení.
Práve k orgánom akademickej obce patrí
akademický senát. Na našej univerzite pôsobí
akademický senát na dvoch úrovniach. Ide
o fakultný senát - Akademický senát FSEV UK
a celouniverzitný senát - Akademický senát UK.
Každá vysoká škola rozhoduje o svojej organizácií
a činnosti na základe vnútorných predpisov, ktoré
senát schvaľuje. Obdobne to platí o fakultách a ich
fakultných senátoch.
Celouniverzitný senát
Volebné obdobie v Akademickom senáte UK je
štvorročné a členovia sú volení tak, aby každá
fakulta v ňom bola zastúpená rovnakým počtom
členov. Skladá sa zo zamestnaneckej a študentskej
časti, pričom z každej fakulty sú v tajnom
hlasovaní volení traja členovia do zamestnaneckej
časti a dvaja členovia do študentskej časti. Na
prvom zasadnutí novozvoleného senátu sa volia
členovia
predsedníctva.
Predsedom
celouniverzitného senátu je doc. MUDr. Daniel
Böhmer, PhD. Predsedníctvo je tvorené aj ďalšími
troma podpredsedami (jeden za študentskú časť Mgr. Jaroslav Sýkora z Pedagogickej fakulty)
a tiež zástupcami za každú fakultu. Našu fakultu
v predsedníctve zastupuje PhDr. Oľga Gyárfášová,

PhD. Členovia senátu sú podľa vlastnej vôle
a vlastnej oblasti záujmu rozčlenení do komisií
(poradné orgány AS UK), kde sa pravidelne
stretávajú a zaoberajú sa problémami v ich
pôsobnosti (napr. finančná či pedagogická
komisia).
K tomu, čím sa zaoberá senát patrí okrem iného aj
to, že navrhuje kandidáta na rektora (aj jeho
odvolanie) a návrh predkladá ministrovi školstva,
ktorý ho menuje. Taktiež schvaľuje návrh rektora
na vymenovanie a odvolanie prorektorov, členov
vedeckej rady, ale tiež schvaľuje návrh rozpočtu.
Tiež plní viaceré ďalšie funkcie, ktoré majú vplyv
na celú univerzitu. Členovia senátu na poslednom
zasadnutí napríklad otvorili tému AIS alebo našu
univerzitnú webovú stránku, ktorá „má svoje
muchy.“
Fakultný senát
Akademický senát FSEV UK tvorí dvanásť členov,
pričom osem členov je zo zamestnaneckej časti
a štyria členovia zo študentskej. Tieto dve časti
senátu sa líšia v dĺžke funkčného obdobia.
Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti je
štvorročné, zatiaľ čo funkčné obdobie členov
študentskej časti je dvojročné. Predsedom senátu
je doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
Prednedávnom sa konali voľby do oboch častí,
i zamestnaneckej i študentskej. Zvolili sme si
nových fakultných senátorov za študentskú časť
a tými sú Zuzana Kováčová (ÚAP), Karina
Smalcová (ÚSA), Dávid Žitňanský (ÚVPE) a Jakub
Kollár (ÚSA).
Ako sa zapojiť?
Hlavnou
úlohou
senátov
je
možnosť
komunikovať. Je to priestor pre študentov, ako
komunikovať s vedením fakulty a podať im názor
na nejakú tému z pohľadu študentov. Študenti vo
voľbách hlasujú za svojich zástupcov, ktorí budú
ich nápady, postoje a problémy tlmočiť ďalej. Tiež
majú právo kontaktovať a pýtať sa svojich
zástupcov na to, čo ich zaujíma, napr. čo je nové na
fakulte/univerzite. Treba povedať, že zasadnutia
senátu sú verejné a volení členovia senátu sa
zodpovedajú akademickej obci. Ak máte nejaké
postrehy, potreby alebo problémy, napíšte svojím
senátorom
na
e-mailovú
adresu
studentiasfsev@gmail.com alebo navštívte ich
novú
stránku
na
facebooku
http://www.facebook.com/ASFSEVUK.
Ľubica Šimková

Študentská poradňa
Ako si zmeniť predmety
PO NOVOM?
Nový akademický rok sa začal ako každý iný. Plní
elánu sme sa začali pripravovať na zápis do ďalšieho
roka. Po minulé roky bolo na našej fakulte zvykom
upraviť si svoj študijný plán počas prvých dvoch
týždňov semestra. To znamená, že počas prvých
dvoch týždňov sme si mohli zrušiť či pridať predmet
do svojho študijného plánu sami.
20. septembra okolo 13:30 sa na stránke fakulty
objavil tento oznam:
,, Podľa prílohy študijného poriadku UK:
Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a
kontroly študijných výsledkov na fakultách UK, čl. 1,
ods. 7 "Študent má právo do konca 2. týždňa
výučbovej časti semestra požiadať ŠO (pozn. Študijné
oddelenie) o vykonanie úpravy svojho št. plánu
(zrušiť/zmeniť zapísané predmety z dôvodu
rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby
predmetu, pri dodržaní pravidiel daných ŠPF). Úpravu
št. plánu študent vykoná osobne na ŠO." Každá zmena
študijného plánu musí byť odsúhlasená prodekanom
pre štúdium. Študenti podávajú žiadosti o zmenu št.
plánu spolu s odôvodnením (názvy predmetov - kedy
nastáva kolízia alebo názov zrušeného predmetu) na
podateľňu fakulty. Odsúhlasená zmena bude
vykonaná do jedného týždňa od podania žiadosti,
študent zmenu sleduje v AIS. Po jej vykonaní príde na
ŠO podpísať protokol o zmene študijného plánu. ”
Ako to fungovalo doteraz?
1. Pred zápisom ste si do AIS-u a do indexu zapísali
tie predmety, ktoré ste museli absolvovať (povinné
predmety) a tie, ktoré ste chceli absolvovať
(povinne voliteľné a výberové predmety) tak, aby
počet vašich kreditov spĺňal požiadavky na úspešné
absolvovanie štúdia.
2. Prišli ste sa zapísať na študijné oddelenie, kde
vám
študijná
referentka
vytlačila
papier
s predmetmi a dala pečiatku do indexu.
3. Ak sa vyskytol povinne voliteľný alebo výberový
predmet, pri ktorom ste si neboli istí (najčastejšie
kvôli neúplným informáciám v informačných listoch
predmetov), či máte záujem ho absolvovať, mohli
ste naň zájsť a v priebehu dvoch týždňov sa
rozhodnúť, či si ho chcete nechať zapísaný alebo si
ho zmeniť v AIS-e – a to sami, osobne.

4. Po zmene niektorého z povinne voliteľných alebo
výberových predmetov v AIS-e ste museli ešte raz
zájsť na študijné oddelenie a upovedomiť študijnú
referentku o zmene vášho študijného plánu.
Následne vám ešte raz vytlačila zoznam zapísaných
predmetov, urobila škrt v indexe a dala pečiatku.
Časová náročnosť: 10 minút až 2 dni (ak ste išli do
školy na druhý deň).
Ako to funguje po novom?
Od 20. septembra 2012 je tento postup iný. Jediná
možnosť, ako si zmeniť povinne voliteľný alebo
výberový predmet, je mať na to dôvod, ktorý
študijný poriadok považuje za relevantný. Takýmto
relevantným dôvodom je napríklad to, že predmet,
ktorý ste si zvolili už pred zápisom, sa neotvoril,
príp. sa prekrýva s iným predmetom alebo nemáte
v AIS-e zapísaný dostatočný počet kreditov na to,
aby ste splnili podmienky na úspešné ukončenie
štúdia, resp. aby ste mohli študovať aj
v nasledujúcom semestri.
Vtedy je postup nasledovný:
1. Napísať oficiálnu žiadosť o zmenu študijného
plánu a konkretizovať, o akú zmenu žiadate.
2. Žiadosť odovzdať na podateľni.
3. Odtiaľ vaša žiadosť putuje k pani prodekanke pre
štúdium, Ing. Veronike Miťkovej, PhD.
4. Pani prodekanka následne zváži opodstatnenosť
vašej žiadosti o zmenu.
5. Rozhodne, či bude vaša žiadosť akceptovaná alebo
nie.
6. Musíte sa dostaviť na študijné oddelenie, kde toto
rozhodnutie musíte podpísať aj vy.
7. Ak je vaša žiadosť akceptovaná, predmety vám
budú upravené.
Časová náročnosť: cca. 1 týždeň.
Na záver je dôležité pripomenúť, že pri tomto
postupe nám lehota na zmenu predmetov (2 týždne)
ostáva, no treba do nej zarátať aj dĺžku trvania tohto
postupu (cca. týždeň), a tiež úradné hodiny
podateľne, či študijného oddelenia
.
Ľubica Šimková, Lenka Koprivová

Názory a komentáre
Niekoľko pohľadov na jeden
problém
Ako správne postupovať podľa nových pravidiel ste
sa mohli dozvedieť v rubrike Študentská poradňa.
Prečo ale táto zmena a jej následky vôbec nastali,
sme sa opýtali prodekanky pre štúdium Ing.
Veroniky Miťkovej, PhD., ktorá nám poskytla
rozhovor. Oslovili sme aj niekoľkých zástupcov
z rôznych oddelení našej fakulty, avšak jedinú
odpoveď nám poskytla doc. Mgr. Katarína
Staroňová, PhD., študijná poradkyňa pre
magisterské štúdium. Boli sme zvedaví aj na to, ako
prebieha zápis predmetov na začiatku školského
roka na iných fakultách UK a aké možnosti zmien
študijného plánu majú ich študenti.
Ako sme sa od Ing. Miťkovej dozvedeli, konečné
rozhodnutie padlo na kolégiu dekanky a študijné
oddelenie na základe tohto rozhodnutia začalo
vyžadovať dodržiavanie študijného poriadku, ktorý
na fakulte platí už od 2008.
Pani prodekanka spresnila, že ide o technickú
zmenu, keďže študentom naďalej zostala možnosť
zmeniť si študijný plán do konca druhého týždňa po
začiatku semestra, ale na základe písomnej žiadosti,
ktorá je posudzovaná v súlade s pravidlami
študijného poriadku. Opýtali sme sa na to, čo boli
hlavné dôvody, ktoré viedli k zmenám oproti
predchádzajúcim rokom a dôvodom je, že
dochádzalo
k nerešpektovaniu
ustanovení
študijného poriadku, konkrétne všeobecných
pravidiel zápisu na štúdium, evidencie a kontroly
študijných výsledkov. Dostali sme nasledovnú
odpoveď:
„Doterajšia prax žiaľ viedla k obrovským presunom
študentov z predmetu na predmet (aj niekoľko krát
počas prvých dvoch týždňov semestra), čo spôsobilo
nutnosť zmien v rozvrhu – z dôvodu kapacít
miestností, zrušenia predmetov, prekrývania sa
predmetov veľkým skupinám študentov. Tieto zmeny
vyvolali ďalšie zmeny v študijných plánoch, atď.“
Podľa slov Ing. Miťkovej, toto viedlo k nestabilite,
prílišnému administratívnemu zaťaženiu študijného
oddelenia a jednotlivých ústavov. (Pozn. ak ste to
nezaregistrovali, na študijnom oddelení nastali
personálne zmeny a v súčasnosti na ňom pracuje
menej študijných referentiek.).
Zmeny sa nedotkli len nás, študentov. Ako priznala
pani prodekanka, zaťaženie bolo cítiť aj na
študijnom oddelení: „Situácia na začiatku tohto
semestra bola chaotická, študenti doručili veľké
množstvo žiadostí, každú bolo treba posúdiť, zmeny
zaniesť do zápisných listov, vyhotoviť odpovede.“

Prodekanka Miťková na našu otázku, prečo
študentov na zmenu neupozornili na začiatku
septembra, teda ešte pred zápisom, odpovedala, že
študenti sú na toto pravidlo upozornení na začiatku
každého školského roka (a pri zápise do prvého
ročníka sú vraj zvlášť upozornení). Napokon však
priznala: „Je možné, že ak by boli špeciálne
informovaní skôr, bolo by to lepšie.“
Tých, ktorí dúfali, že obrovský nesúhlas študentov
dokáže ešte rozhodnutie vedenia fakulty zmeniť,
nepotešíme. Je možné, že sa tento systém bude ešte
pozmeňovať, no podľa slov prodekanky, k starému
systému sa už nevrátime.
Rovnako nepotešíme touto správou ani študentov,
ktorí si na začiatku semestra zapísali do AIS-u viac
predmetov, no keďže ich dôvod na zmenu nie je
podľa študijného poriadku relevantný, dostanú
z týchto predmetov Fx. To bude mať následky nielen
na ich priemer a celkový prospech, ale v niektorých
prípadoch aj na štipendiá).
„Posudzovali sme ich dôkladne, a ak im bolo možné
vyhovieť v súlade so študijným poriadkom, tak sme im
vyhoveli, takže týchto študentov bude minimálny
počet (pozn. ostane im hodnotenie Fx). V prípadoch,
v ktorých dochádza k nenaplneniu požadovanej
skladby predmetov povinnými, povinne voliteľnými
a výberovými predmetmi, zmeny povoľujeme. Nie je
cieľom študentom spôsobovať problémy, ale vytvoriť
taký systém, ktorý im umožní študovať predmety,
o ktoré majú skutočný záujem.“
Jednoznačnú odpoveď na otázku, či bude AIS
otvorený pred začiatkom letného semestra sme
nedostali. Stále je to v štádiu zvažovania a
prehodnocovania, ale konečné rozhodnutie padne až
na kolégiu dekanky.
Ako na záver rozhovoru uviedla prodekanka
Miťková: „Verím, že sa nám podarí vytvoriť fungujúci
a stabilný mechanizmus zápisu predmetov a tvorby
rozvrhu, ktorý minimalizuje prácnosť na všetkých
stranách.“
Čo si o tom celom myslí študijná poradkyňa doc.
Katarína Staroňová sme zisťovali priamo od nej.
Ako sme sa dozvedeli, zaskočení sme neboli len my:
„O zmenách resp. rozhodnutí začať doslovne
aplikovať do praxe Vnútorný predpis UK č. 7/2007
k septembru 2012 som sa dozvedela až od študentov.
Študijných poradcov nielenže nikto nekontaktoval
o vyslovenie názoru na danú vec, ale ani o rozhodnutí,
resp. o postupoch, ktoré takáto aplikácia bude pre
študijných
poradcov
znamenať,
nás
nikto
neinformoval.“
Uviedla hneď niekoľko dôvodov, prečo je jej takýto
postup „nepochopiteľný a cudzí“:
„Vyučujem predmety vo verejnej politike, kde sa
študentom snažíme vštepiť ako sa majú predstavitelia
štátnej správy a verejného sektora správať k svojim
“klientom“. Snažíme sa študentov naučiť, že
akékoľvek rozhodnutie musí byť zdôvodnené

a podložené dátami a konzultované s cieľovou
skupinou ešte pred rozhodnutím, aby sa zistili vplyvy
takéhoto rozhodnutia na cieľovú skupinu a mohli sa
vopred pripraviť opatrenia voči prípadným
negatívnym vplyvom. A následne, kvôli lepšej
vymožiteľnosti, odkomunikované v dostatočnom
predstihu, aby sa každý mohol na implementáciu
dostatočne pripraviť. Snažíme sa zmeniť zmýšľanie
v štátnom a verejnom sektore a veríme, že práve naši
študenti si tieto myšlienky odnesú do praxe a budú
nositeľmi zmeny. Ako to môžu vnímať študenti, ak
samotná fakulta, ktorá ich učí v teórii jedno a v praxi
koná úplne inak?
Možno si aj vy kladiete otázku, či by sa takéto niečo
mohlo stať v zahraničí – doc. Staroňová, ktorá
v zahraničí študovala nám priblížila svoju
skúsenosť: „Mala som to šťastie študovať v zahraničí,
kde sa k študentom správajú ako ku klientom. V praxi
to znamenalo, že každý študent mal možnosť si
najskôr “otestovať“ prvé týždne jednotlivé predmety koľko presne si už nepamätám, ale určite 2-3 týždne.,
Až na základe sylabu a prvého kontaktu s vyučujúcim
som sa mohla rozhodnúť či daný predmet chcem
alebo nechcem absolvovať. Išlo teda o “informované
rozhodnutie“ zo strany študentov, ktoré vedie k lepším
študijným výsledkom. Je predsa absurdné, aby sme
študentom ponúkali voliteľné a výberové predmety,
ale zároveň im odopreli právo sa pre ne informovane
rozhodnúť.“
Čo však hovorí na to, čím sa bránia všetci
kompetentní? Že ide o pravidlo, ktoré odjakživa
platilo, len sme ho nedodržiavali, resp. sme konali
nad jeho rámec?
„Mnoho pravidiel a predpisov časom starne a strácajú
svoj zmysel, alebo ho nemali hneď od začiatku. Návrat
k pravidlu, ktoré je vo svojej podstate absurdné,
považujem za krok späť. Za podobne nezmyselnú
považujem existenciu indexov, keďže ich plne nahradil
AIS a podpisovanie výkazov z AISu. Prečo musíme
zvyšovať administratívne zaťaženie vyučujúcich,
študijného oddelenia a študentov nezmyselnou
byrokraciou?“
Doc. Staroňová sa vyjadrila, že by to bol veľmi
nešťastný krok, ak by AIS ostal pred začiatkom
semestra zatvorený a tiež sa vyjadrila, že by študenti
mali mať možnosť sa v prvom týždni výučby
rozhodnúť, ktorý predmet si zapíšu do študijného
plánu. Taktiež vyjadrila svoj názor, že študenti mali
byť dostatočne vopred informovaní o zmenách, a to
minimálne pri zápisoch na začiatku školského roka.
Nesúhlasí s tým, aby študenti dostali hodnotenie Fx
za predmet kvôli tomu, že si ho nemohol odhlásiť
z AIS-u. Doc. Staroňová tvrdí, že stále existujú
možnosti na zvrátenie tohto rozhodnutia: „Možnosti
sú vždy. Od snahy o zrušenie nezmyselného

ustanovenia až po vrátenie sa k praxi spred
septembra 2012, t.j. jeho neaplikácii.“
Zisťovali sme, ako dané pravidlo v praxi aplikujú na
iných fakultách UK. Na naše “prekvapenie“, všetky
oslovené fakulty okrem jednej majú na začiatku
školského roka AIS otvorený niekoľko dní po zápise
(väčšinou sú to dva týždne – napr. na PdF, MATFYZ,
PriF), hoci to nie je na celej univerzite jednotné.
Evanjelická bohoslovecká fakulta (EBF UK) má AIS
otvorený len do dňa začiatka semestra. Pred
začiatkom letného semestra bude AIS otvorený
všade. Dokonca i na EBF UK. Rovnako ako to bolo
pred zimným semestrom. Nechávame na vás, aby ste
si utvorili názor na vzniknutú situáciu vzhľadom na
tieto zistenia 
Na záver ponúkame náš názor: Treba uznať, že
hromadné presuny študentov kvôli tomu, že daný
predmet sa vyučuje napríklad v pondelok ráno alebo
vo štvrtok večer (tieto časy sú veľmi neobľúbené
medzi študentmi) nie je správne a spôsobuje to
problémy aj vyučujúcim.
Na druhej strane však musíme podotknúť, že
informačné
listy
k predmetom
mnohokrát
neobsahujú úplné alebo presné informácie,
z ktorých by študent pred začiatkom semestra zistil,
či skutočne chce daný predmet absolvovať alebo
radšej uprednostní iný. Jeho dôvody môžu byť
rôzne, a pritom relevantné – počnúc tým, že sa mu
viac hodí napr. na napísanie záverečnej práce,
končiac tým, že ho jednoducho viac zaujíma.
K zmene predmetov nedochádzalo vždy len
z vlastnej vôle študentov, ale aj kvôli tomu, že daný
predmet
sa
nevyučoval,
napr.
z dôvodu
nedostatočného počtu študentov, o čom sa však
študent nemá ako dozvedieť predtým.
Taktiež by sme sa chceli pozastaviť aj pri
uvádzanom dôvode, že študenti si vyberali
predmety podľa času výučby. Musíme povedať, že
určite nie všetci, a koľko je takých študentov sa nedá
ani odhadnúť. Na druhej strane, prečo by sme
nemali mať právo vyskladať si rozvrh podľa svojich
potrieb? Nie je práve toto jedným z cieľov
kreditového systému?
Je pravda, že študenti si často prispôsobujú rozvrh
brigáde, resp. práci, lebo sú nútení pracovať popri
škole, pretože inak by si vysokoškolské vzdelanie
mnohokrát nemohli dovoliť. Nie je jednoduché
študovať a pracovať zároveň. Je jednoznačne lepšie
a jednoduchšie len študovať alebo len pracovať, ale
niektorí študenti musia oboje súčasne, tak prečo
nemôžu mať právo navoliť si rozvrh podľa svojich
potrieb?
Názory našich študentov vám prinášame v rubrike
Anketa.
Ľubica Šimková, Lenka Koprivová

Anketa
Aj našich študentov sme sa opýtali na ich názor
na zmeny, ktoré nastali v súvislosti so zápisom
predmetov a tvorbou študijných plánov
v systéme AIS. Položili sme im otázku:

Ako vnímate zmeny, ktoré nastali
začiatkom roka v súvislosti s AIS-om?
Tu sú ich odpovede:
„Myslím si, že to malo byť na
webe vyvesené skôr, ale
informáciu mohli napríklad aj
rozposlať v mailoch pre
jednotlivé ústavy, lebo kto sa
chodí len tak bezdôvodne
pozerať na
študijné,
či
náhodou nie je niečo nové? A
na školský web detto. Meniť niečo práve vtedy,
keď si študent volí predmety a ešte nevie, či na ne
chce chodiť... Keby to napríklad zmenili teraz
s výstrahou, že v letnom semestri sa to bude dať
meniť len v určitom termíne, a potom už nie, tak
je to OK, lebo je to s dostatočným časovým
predstihom.“
Katarína Miháliková, verejná politika
"Zmenami, ktoré nastali na
začiatku
semestra,
som
zostala veľmi nepríjemne
zaskočená. Len pár dní
predtým sme absolvovali
zápis do nadchádzajúceho
ročníka, v ktorom nám bolo
oznámené, dokedy môžeme
robiť
zmeny
v zápise
predmetov. Za niekoľko dní nastala bez
predchádzajúceho upozornenia zmena pravidiel,
ktorá mnoho študentov prinútila ponechať si
zapísané predmety, o ktoré nemali záujem,
pretože dôvod "nie je to pre mňa zaujímavé"
nebol považovaný za relevantný. Nepovažujem za
korektné, že takéto zásadné zmeny neboli vopred
komunikované a študenti zostali pritlačení k
múru."
Dominika Sukelová, verejná politika
„No osobne ma to veľmi nepostihlo,
lebo som nič nemenil.“
Janko Slimák, európske štúdiá

„Jediná zmena, o ktorej viem,
je
možnosť
nahliadnutia
rozvrhu. Inak neviem o
žiadnych zmenách. Dozvedel
som sa to cez fakultnú
stránku. Myslím si, že tých
zmien by malo byť určite
viac.“
Jakub Kollár, sociálna antropológia
„Myslím si, že je
neštandardné
meniť
zaužívaný
postup
zapisovania predmetov
v momente, keď tento
proces prebieha a
navyše o tom ani
neinformovať včas. Podľa mňa by pri takýchto
zmenách mali byť informácie o nových postupoch
dané na internet VČAS a dostatočne JASNE.“
Mária Karlíková, verejná politika
"Myslím si, že zmeny v AIS-e,
ktoré nastali tento semester boli
dosť
neférové
voči nám,
študentom. Rozumiem, prečo sú
zmeny potrebné, aj s tým
súhlasím, ale za určitých
podmienok,
aby
to
bolo
spravodlivé. Pred nahadzovaním
predmetov do AIS-u nám mali
dať vedieť, že si tieto predmety nahlasujeme bez
nároku na zmenu, čiže nie tak, ako to bolo
doteraz, keď sme si nahodili predmety ako sa
nám páčilo, a potom si ich ešte menili podľa toho,
čo nám viac vyhovovalo. Ja osobne si predmety
vyberám podľa názvu predmetu a podľa
profesora, ktorý ho učí. Až na tej hodine zistím,
aké sú podmienky absolvovania predmetu, keďže
nie sú dostupné dostačujúce sylaby ešte pred
výberom. Preto si myslím, aby to bolo
spravodlivejšie voči študentom, ešte pred
vyberaním predmetov by mali zverejniť ich
sylaby, aby sme podmienky absolvovania vedeli
dopredu, a nie až po zapísaní predmetu, ktorý si
potom zmeniť už nemôžeme."
Laura Lipová, verejná politika
Ľubica Šimková

Stáže
Odbornú stáž si môžete nechať uznať ako
samostatný predmet!
V minulých číslach PPN sme v rubrike Stáže
uverejňovali
ponuky v rôznych
slovenských
organizáciách. Ak ste sa na týchto alebo aj iných
stážach zúčastnili alebo sa o ne plánujete uchádzať,
máme pre vás dobrú správu. Absolvovanú
odbornú stáž si študenti FSEV UK môžu nechať
uznať ako voliteľný predmet Odborná stáž
a získať tak 6 ETC kreditov.
Ako na to?
V prvom rade je potrebné zapísať si v AIS-e
voliteľný
predmet
Odborná
stáž
(v
tom akademickom roku, v ktorom plánujete
stážovať). Po absolvovaní stáže je potrebné vyplniť
formulár o odbornej stáži (obráťte sa na kontakt
nižšie) a nechať si ho potvrdiť organizáciou v ktorej
stáž prebehla. Študent musí taktiež napísať krátku
esej o tom, ako daná stáž prebiehala, čo bolo jej
náplňou, prípadne ako mu absolvovaná stáž
pomohla, resp. pomôže v štúdiu. Tieto dva
dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Eduardovi
Jamborovi z ÚEŠMV osobne alebo e-mailom:
eduard.jambor@fses.uniba.sk.
Najaktuálnejšie informácie o stážach nájdete na
portáli www.fses.uniba.sk, v sekcii Ústav európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov, časť Študentské
stáže
(http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5637). Tu
sa nachádza zoznam organizácií, ktoré ponúkajú
nehonorované stáže pre študentov FSEV UK
a kontakty na ne. Medzi ne patrí napr. Ministerstvo
zahraničných vecí SR, Centrum pre výskum etnicity
a kultúry (CVEK), Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku (SFPA), Nadácia PONTIS,
Inštitút pre verejné otázky (IVO) či Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
spolu
s projektom Demagog.sk.
Mimovládna
organizácia Centrum
pre výskum etnicity
a kultúry (CVEK) je
poprednou odbornou
inštitúciou, ktorá sa
na
Slovensku
špecializuje na témy
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.
ČO: Participácia na projektoch CVEK
KEDY: Od januára 2013
AKO: Pošli štruktúrovaný životopis a motivačný
list do 16.12.2012
KONTAKT: gazovicova@cvek.sk

Queer Leaders Forum
(QLF) je občianske
združenie,
ktoré
reprezentuje
slovenskú
LGBTQ
(lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunitu.
Viac informácií o organizácii nájdete na www.qlf.sk.
QLF hľadá stážistov, ktorí by vypomáhali pri
čiastkových aktivitách projektov Q-centrum
(www.qcentrum.sk, facebook.com/qcentrum)
a
Dúhový
PRIDE
Bratislava
(www.duhovypride.sk, facebook.com/duhovypride).
Od
stážistov
sa
očakáva
zodpovednosť,
samostatnosť,
iniciatívnosť,
tímový prístup,
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti
a užívateľské počítačové zručnosti. Stážisti budú
mať flexibilný pracovný čas, počíta sa najmä s
prácou cez internet. Získajú náhľad do LGBT
politiky, skúsenosti s prácou v malom dynamickom
tíme a prax v treťom sektore.
ČO: Participácia na projektoch Q-centrum a Dúhový
PRIDE: 1. príprava, organizácia a účasť na okrúhlom
stole so zástupcami/kyňami každej parlamentnej
strany, 2. príprava, organizácia a účasť na
prezentácii s médiami a poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti (v nadväznosti na distribúciu "Etický
rámec pre prácu s LGBT klientelou"), 3. pomoc pri
organizácii čiastkových aktivít Dúhového PRIDE.
KEDY: Od 15. januára 2013 (dĺžka stáže – podľa
potreby)
AKO: Pošli životopis a motivačný list do
31.12.2012
KONTAKT: info@qcentrum.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
KONTAKT: Prihlás sa na info@demagog.sk.
Inštitút pre dobre
spravovanú
spoločnosť (SGI)
ponúka študentom
vysokých škôl
zaujímavú 4 mesačnú
stáž od februára 2013. 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 februára 2012
KONTAKT: pošli životopis na sgi@governance.sk

EDEA PARTNERS, a. s.
ponúka stáž pre VŠ
študenta na pozícii
korešpondent pre
internetový portál
www.uspesnaskola.sk.

Náplň práce:
 účasť na konferenciách, súťažiach a iných
akciách v oblasti školstva a vzdelávania
a spracovanie získaných podkladov na
zverejnenie,
 príprava podkladov na rozhovory s učiteľmi
a inými respondentmi z oblasti vzdelávania,
 realizácia rozhovorov a ich spracovanie na
zverejnenie,
 spracovanie aktuálnych tém a spravodajských
článkov z oblasti vzdelávania a školstva,
 rešerše a spracovanie článkov na odborné témy.

Prínos pre študenta:
 Získa prax v príprave a spracovaní podkladov na
články z tematiky týkajúcej sa školstva, politiky
vzdelávania a pod.
 Zdokonalí sa v komunikácii s respondentmi
a v príprave a realizácii riadeného rozhovoru.
 Zorientuje sa v danej problematike a dokáže
spracovať kvalitný materiál s dôrazom na
prioritné témy v oblasti.

Zahraničné študijné pobyty a stáže
LLP/Erasmus - štúdium
Program LLP/Erasmus je pravdepodobne
najznámejší
a najúspešnejší
program
výmenných študijných pobytov v Európe.
Vďaka nemu môžu vycestovať na študijný pobyt
do zahraničia aj študenti Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK. Fakulta má uzavreté
partnerské zmluvy so 45 univerzitami z 21
krajín Európy. Študenti sa do 31. januára
2013 môžu prihlásiť do výberového konania
na študentskú mobilitu LLP/Erasmus za
účelom štúdia (a stáže) na akademický rok
2013/2014. Do tohto termínu je potrebné
odovzdať na podateľňu FSEV UK:
 prihláška
na
študentskú
mobilitu
LLP/Erasmus
na
akademický
rok
2013/2014
 štruktúrovaný životopis v cudzom jazyku,
v ktorom
chce
študent
v zahraničí
študovať
 motivačný list v cudzom jazyku, v ktorom
chce študent v zahraničí študovať
 výpis známok
 certifikáty z cudzieho jazyka
 zoznam mimoškolských aktivít
Kritériá výberu sú študijné výsledky, ročník
štúdia, motiváciu, jazykovú spôsobilosť (body
sa udeľujú nielen za predložené certifikáty, ale
aj za ústny pohovor) a prípadné mimoškolské
aktivity.
LLP/Erasmus - stáž
Program LLP/Erasmus ponúka okrem možnosti
štúdia v zahraničí aj možnosť zahraničnej
odbornej stáže. V tomto prípade si však musí
študent sám nájsť vhodnú zahraničnú
organizáciu a dohodnúť sa s ňou na možnosti
stáže.
Komisia
LLP/Erasmus
následne
rozhodne, či pridelí alebo nepridelí študentovi
grant na krytie výdavkov.

Pri LLP/Erasmus stáži je potrebné do 31.
januára 2013 odovzdať na podateľňu FSEV
UK potrebné dokumenty, ktorými sú:
- prihláška na stáž v rámci programu
Erasmus akademický rok 2013/2014
- kontaktné údaje o organizácii stáže
- predpokladaný obsah stáže
- štruktúrovaný životopis v cudzom jazyku
- motivačný list v cudzom jazyku
Zoznam
a vzory
všetkých
potrebných
dokumentov (na štúdium aj stáž) sa nachádzajú
na internetovej stránke FSEV UK v sekcii
Erasmus,
študentská
mobilita
(http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2633)
. Každý študent vysokej školy má možnosť
absolvovať jednu študentskú mobilitu za
účelom štúdia a jednu mobilitu za účelom stáže.
Tie je možné absolvovať aj súbežne.
S prípadnými otázkami sa študenti môžu
obrátiť na fakultnú koordinátorku Luciu Mokrú
(lucia.mokra@fses.uniba.sk),
alebo
na
koordinátorku pre Ústav verejnej politiky a
ekonómie,
Katarínu
Staroňovú
(staronova@governance.sk).
Ďalšie zdroje informácií pre zahraničné pobyty:
SAIA, n. o.
Slovenská akademická informačná agentúra
(SAIA) na svojej webovej stránke www.saia.sk
vytvorila otvorený a transparentný systém
uchádzania sa o štipendiá a granty, ktoré
ponúkajú
rôzne
organizácie.
Databáza
obsahujúca ponuky na štipendiá a granty pre
študentov sa nachádza v sekcii Štúdium
v zahraničí.

IUVENTA
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže je
príspevková organizácia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Jednou z jej činností
je aj administrácia grantových programov
ministerstva (ADAM) a programov Európskej
únie (Mládež v akcii).
Informácie o
ponúkaných grantoch
sa
nachádzajú na
internetovej stránke www.iuventa.sk ako aj na

facebookovej
stránke.
Ďalšou
aktivitou
IUVENTY je prevádzkovanie portálu Eurodesk Európska informačná sieť pre mládež
a mládežníckych pracovníkov. Nachádzajú sa tu
ponuky na stáže do rôznych európskych či
medzinárodných inštitúcií ako sú Európsky
parlament, Svetová banka, NATO a mnoho
iných.

mladi!nfo
Organizácia Mladiinfo Slovensko bola založená
koncom roka 2010. Jej cieľom je informovať
mladých
ľudí,
hlavne
vysokoškolákov,
o možnostiach, ktoré majú, a inšpirovať ich k
aktívnemu tráveniu času počas štúdia. Na svojej
webovej (www.mladiinfo.sk) aj facebookovej
stránke tak pravidelne uverejňujú ponuky
a informácie o štúdiu a stážach v zahraničí,
mládežníckych
výmenách,
štipendiách,
študentských konferenciách či dobrovoľníctve.
Scholarships & Fellowships for Eastern
European and Central Asian Students
Na facebookovej stránke sú pravidelne
pridávané ponuky na štipendijné programy pre
študentov
z pobaltských
krajín,
z krajín
strednej, juhovýchodnej a východnej Európy,
Kaukazu a centrálnej Ázie. Pri každej ponuke je
uvedený odkaz na organizáciu, ktorá dané
štipendium poskytuje, deadline podávania
prihlášok, aj zoznam krajín, pre ktoré je daný
program prístupný.
AISEC
Medzinárodná spoločnosť AISEC ponúka stáže
na http://zahranicnestaze.sk/ . Pri vybavovaní
stáží cez spoločnosť AISEC treba počítať so
vstupnými registračnými poplatkami.

Veronika Fedorková

Krížovka
Tento profesor získal PhD. na Michigan State University a je držiteľom niekoľkých čestných
doktorátov z viacerých univerzít v Európe. Predtým, než sa stal Maurice Falk Professor of American
Government na Pittsburghskej univerzite, vyučoval na niekoľkých amerických univerzitách. Pôsobil
ako hosťujúci profesor na svetových univerzitách, napr. v Oxforde, Paríži, Hong Kongu, Austrálii, či
Mexiku. Tiež pracoval ako konzultant pre Svetovú banku, Rozvojový program OSN, OECD a viaceré
národné vlády. K jeho posledným publikáciám patrí Handbook of Public Administration alebo
Handbook of Public Policy, či Institutional Theory in Political Science.
Aké je jeho meno? B. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Veda o politike, politických vzťahoch (moc, politika, štát, politické systémy atď.)
Politická deklarácia sa stáva záväznou, čiže získava ....................................
program, akčný plán, stratégia, nariadenie, smernica, koncepcia, zákon, iniciatívny návrh a pod.
Predstaviteľom tohto filozofického smeru, ktorý je založený na faktickosti je August Comte
všeobecný súhlas
Základné orgány obce: obecné zastupiteľstvo + ...................................
Teória vysvetľujúca časté rozdiely medzi cieľmi manažérov a akcionárov v súkromných
firmách: principal-.............. theory
8. Zákony v sebe obsahujú desiatky pravidiel správania, ktoré hovoria o tom kto, čo a za akých
podmienok môže konať
9. Francúzske heslo vo význame „nechať podnikaniu voľný priebeh“, voľný trh

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:

25. február 2013

