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Úvodník

Milí čitatelia,
dovoľte, aby sme Vám predstavili prázdninové vydanie štvrťročníka Ústavu verejnej politiky Public Policy News. Ako sme avizovali
Štúdia: Internetové
v predchádzajúcom čísle, Public Policy News už ako registrovaný elekstránky obcí a miest
tronický časopis prichádza v novom šate a s novým obsahom. Štyrikrát
(I. Rončák)		
2
do roka Vás bude vo svojich pravidelných rubrikách informovať o dianí
na Ústave verejnej politiky (ÚVP) - o našich publikačných úspechoch;
Nové publikácie ÚVP
o konferenciách, ktoré sa udiali alebo ešte len udejú a tiež Vám predsta(A. Suchalová)
4
víme pracoviská a inštitúcie na Slovensku, ktoré sa zaoberajú verejnou
politikou, či už na akademickej alebo praktickej úrovni. Nezabudne 11 statočných
4
me však ani na pôvodné odborné texty z rôznych špecifických oblastí
 Europeanization
verejnej politiky a tiež Vám chceme v každom čísle, prostredníctvom
and bureaucratic
rozhovoru, predstaviť profil osobnosti, ktorá je v tejto vednej disciplíne
autonomy in the new vážená a známa, či už doma alebo v zahraničí.
member states
5
Za prípravu PPN preberá zodpovednosť tím interných doktorandov
ÚVP a síce Mgr. Juraj Mišina, ktorý je zodpovedný za grafickú úpravu,
Rozhovor: prof. B.
Mgr. Ivan Rončák a Mgr. Alexandra Suchalová, ktorí si podelili zodpoGuy Peters (A. Suchavednosť za jednotlivé rubriky a ich obsah. Ich vedením bola poverená
lová)		
6
Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
V rubrike Štúdia je premiérovým pohľad Mgr. Ivana Rončáka na vyuInformácie o
žívanie internetových stránok obcí a miest ako protikorupčného nástrokonferenciách
9
ja. Tento príspevok odznel aj na 16. výročnej konferencii NISPAcee
„Verejná politika a verejná správa: Výzvy a synergie“, na ktorej ÚVP
 16. výročná konfeFSEV spolu s Transparency Intetrnational Slovensko odborne pripravil
rencia NISPAcee 9
pracovnú skupinu Public Sector Transprency.
 Teória a prax verejOsobnosťou, ktorej profil je predstavený v tomto čísle, je svetovo znánej správy
12
my odborník na verejnú politiku prof. B. Guy Peters z University of
Pittsburgh, ktorý sa so svojimi pracovnými, ale aj osobnými skúsenosPredstavujeme
ťami podelil s Mgr. Alexandrou Suchalovou.
pracoviská verejPredstavenie odborne spriaznených pracovísk začíname na Katedre ponej politiky
12
litológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
ktorý pripravil PhDr. Martin Svatuška pôsobiaci na tejto katedre a záro Katedra politológie
veň doktorand Ústavu európskych štúdií a politík na našej faktulte.
Filozofickej fakulty
Okrem spomenutých článkov nájdete na stránkach nového PPN aj
Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave	 informácie o publikačnom úspechu Ing. Miroslava Beblavého, PhD.
v Public Administration, o nadchádzajúcej konferencii v Košiciach a
			
12
príspevku, ktorým bude ÚVP zastupovať Mgr. Alexandra Suchalová,
ako aj o čerstvej publikácii 11. statočných: Prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku.
Príjemné čítanie Vám želá redakcia PPN.
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Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry
FOCUS realizovanom v novembri 2007 pre
Transparency International Slovensko je 45
percent respondentov presvedčených, že najefektívnejším nástrojom boja proti korupcii na
úrovni miestnej samosprávy je zverejňovanie
všetkých informácií o aktivitách samosprávy
vrátane informácií o nakladaní s obecným majetkom a financiami. Dobrá informačná politika obcí a miest je tak kľúčovým protikorupčným nástrojom, pričom internetové stránky
obcí a miest predstavujú najjednoduchšiu
formu, ako môže obec alebo mesto občanov
informovať o svojich aktivitách. Internetové
stránky umožňujú dokonca vytvárať informačnú databázu o týchto aktivitách.
V nasledujúcich riadkoch budeme skúmať
internetové stránky obcí a miest z hľadiska
transparentnosti. Internetové stránky obcí
a miest predstavujú najjednoduchší spôsob,
ako informovať občanov – využívajú však samosprávy tento nástroj?
Vychádzame z predpokladu, že samosprávy
zverejňujú všetky informácie, ktoré im zákon
ukladá zverejňovať. Budeme preto sledovať
zverejňovanie ostatných informácií so silným
protikorupčným potenciálom, konkrétne elektronickú verziu úradnej tabule, územný plán
mesta, informácie o nakladaní s majetkom
obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, zápisnice zo zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva, telefónne čísla a e- mailové
adresy zamestnancov obce, informácie o verejnom obstarávaní, prípadne iné informácie
dôležité z hľadiska transparentnosti obce.
Zber dát sa uskutočnil v novembri 2007 a výskumnú vzorku predstavovalo 51 jednotiek
územnej samosprávy (25 miest a 26 obcí resp.
mestských častí s postavením obce). Do vzorky boli obce vybraté náhodným výberom zo

všetkých 3 tisícok slovenských obcí a miest.
Preto je potrebné túto prácu vnímať skôr ako
sondu, nie ako hĺbkovú analytickú štúdiu.
Protikorupčný efekt elektronickej verzie úradnej tabule je trojaký: po prvé, umožňuje priamy on-line prístup ku všetkým relevantným
informáciám o aktivitách samosprávy – napr.
o pripravovaných zmenách územného plánu,
urbanistických štúdiách na zástavbu ďalších
častí obce atď. Po druhé, občania majú lepší
prístup ku všetkým návrhom nariadení a v prípade potreby ich môžu efektívnejšie pripomienkovať. A po tretie, elektronická verzia úradnej tabule ponúka lepší prístup ku všetkým
dokumentom, ktoré je samospráva povinná
zverejniť na svojej úradnej tabuli (napr. rozpočet, všeobecne záväzné nariadenia atď.). Napriek dôležitosti tohto protikorupčného nástroja iba polovica miest a iba niekoľko obcí majú
elektronickú verziu úradnej tabule na svojich
internetových stránkach.
Územný plán obce alebo mesta je kľúčový
nástroj regionálnej politiky obcí a miest. Definuje, kde možno umiestniť nové investície
a ktoré územie je určené zostať verejnou plochou (na parky, ihriská atď.). Zmeny územného plánu sú často sprevádzané podozreniami
z korupcie. Jeho zverejnenie na internetovej
stránke obce umožňuje lepší prístup k informáciám o možnom využití plôch na území
obce, uľahčuje verejnú kontrolu nakladania s
pozemkami vo vlastníctve obce a uľahčuje tiež
verejnú kontrolu majetku politikov. Územný
plán má na svojich internetových stránkach
väčšina miest (16 z 25), ale iba niekoľko obcí
(5 z 26).
Zverejňovanie informácií o nakladaní s majetkom napomáha transparentnosti transakcií týkajúcich sa majetku vo vlastníctve obce alebo
mesta a uľahčuje verejnú kontrolu týchto procesov. Problematika nakladania s majetkom

samospráv, ktoré sú najviac postihnuté korupciou. Informácie o verejnom obstarávaní
prispievajú k transparentnejšiemu obstarávaniu a zefektívňujú verejnú kontrolu procesu
verejného obstarávania. Napriek dôležitosti
týchto informácií pre dôveryhodnosť miestnych samospráv iba menšina miest (8 z 25)
a nijaká obec informuje o svojom verejnom
obstarávaní.
Tiež nás zaujímalo, aké iné informácie dôležité z hľadiska transparentnosti obce a mestá
zverejňujú na svojich internetových stránkach.
Uvedieme len niekoľko príkladov: zoznam
faktúr (Šahy, Šaľa, Žilina), uznesenia zo zasadnutí mestskej rady (Lučenec), zmluvy mesta
(Šaľa), archív zvukových záznamov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva (Senec), cenovú
mapu mesta (Šahy, Zvolen), zoznam petícií
adresovaných mestu (Žilina), majetok mesta
(Lučenec), mobilné telefóny vedúcich zamestnancov mesta a primátora (Prešov, Zvolen)
atď.
Našu krátku analýzu možno uzavrieť tvrdením, že obce a mestá nevyužívajú všetky možnosti, ktoré im poskytujú ich oficiálne internetové stránky, aby sa stali otvorenejšími; obce
a mestá nevnímajú svoje internetové stránky
ako protikorupčný nástroj.

štúdia

štúdia

Mgr. Ivan Rončák

v sebe obsahuje viacero oblastí. My sme sledovali dva z nich: informácie o prebytočnom
majetku a pravidlá (zásady) nakladania s majetkom. Informácie o prebytočnom majetku
na svojich internetových stránkach zverejňuje
len 10 z 25 miest a len jedna z 26 obcí. Veľmi
podobná situácia je v oblasti zverejňovania zásad nakladania s majetkom: zverejnené ich má
len 14 z 25 miest a len jedna z 26 obcí.
Protikorupčný efekt zverejnenia rokovacieho poriadku zastupiteľstva obce alebo mesta
je dvojaký: uľahčuje verejnú kontrolu aktivít
samosprávy a prostredníctvom lepšieho poznania fungovania obecného zastupiteľstva
uľahčuje občanom aktívnu účasť na živote samosprávy. Situácia v mestách je v tejto oblasti
odlišná od tej v obciach: takmer všetky mestá
(20 z 25) zverejňujú na svojich internetových
stránkach rokovacie poriadky zastupiteľstva,
avšak z 26 obcí tak robia iba dve.
Zápisnice zo zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva uľahčujú verejnú kontrolu samosprávy. Tieto zápisnice poskytujú množstvo
údajov na analýzu a monitoring procesu prijímania legislatívy. V tejto oblasti sme však zaznamenali veľmi slabú úroveň informovanosti: tieto informácie zverejňuje iba 5 z 25 miest,
obec tak nerobí nijaká.
Zverejňovanie telefónnych čísel a emailových
adries zamestnancov obcí a miest prispieva
k väčšej transparentnosti
f u n g ova n i a
obecného úradu. Prispieva
nielen k väčšej otvorenosti,
ale aj k dôveryhodnosti úradu. Možno povedať, že väčšina miest, ale menšina obcí
tieto informácie zverejňuje
(čo sa týka telefónnych čísel,
pomere je 19:6 v prípade
miest a 9:17 v prípade obcí,
a pri emailových adresách je
tento pomer 15:10 v prípade
miest a 4:22 v prípade obcí).
Verejné obstarávanie je vnímané ako jedna z aktivít
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Internetové stránky obcí a miest - sú skutočne
protikorupčným nástrojom?

Mgr. Ivan Rončák

I. Rončák prezentuje svoj príspevok počas
konferencie NISPA (foto: E. Beblavá)
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 11 statočných
V nasledujúcich riadkoch Vám predstavujeme
naše publikačné úspechy. Od vydania posledného PPN sa na pôde Ústavu verejnej politiky
zrodila nová publikácia s názvom 11 statočných: prípadové štúdie protikorupčných
nástrojov na Slovensku, vydaná pod editorským vedením Ing. Emílie Sičákovej-Beblavej,
PhD. a Ing. Miroslava Beblavého, PhD. ako
ďalší z výstupov v rámci projektu „Nástroje
zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora” financovaného Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja (APVV-99-019005). Na publikácii sa autorsky podieľali: Emília SičákováBeblavá, Miroslav Beblavý, Zuzana Fialová,
Erik Laštic, Ľudmila Malíková, Juraj Mišina,
Andrej Salner, Katarína Staroňová, Alexandra
Suchalová, Róbert Žitňanský.
O obsahové priblíženie sme poprosili editorku publikácie.

Korupcia je fenoménom, ktorí mnohí z nás
zažili, alebo o ňom počuli. Často vzbudzuje
beznádej, nejde však o neliečiteľnú chorobu.
Pri správnom prístupe sa s ňou dá spraviť
veľa. Počas ostaných desiatich rokov boli prijaté a v praxi implementované viaceré opatrenia, ktoré majú protikorupčný dopad. V rámci
mapovania protikorupčných nástrojov sme
identifikovali celkovo 42 takýchto opatrení.
Na podrobnejšiu analýzu sme si vybrali jedenásť z nich, ktoré vo forme prípadových
štúdií približujeme na nasledujúcich stranách.
Jednotlivé prípadové štúdie majú rovnakú
štruktúru a ich hlavným cieľom je preskúmať
konkrétny vplyv prijatého opatrenia na rozsah
korupcie v príslušnej oblasti, ako aj politickú
ekonómiu jeho presadzovania. Pridaná hodnota pre všetkých, ktorí uvažujú o znižovaní
korupcie v našej spoločnosti v budúcnosti, tak
spočíva v pochopení protikorupčných účinkov rôznych verejných politík a v pochopení
spôsobov ich presadenia.
Publikácia sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej predstavujeme klasifikáciu protikorupčných nástrojov, ktorá je doplnená o príklady
zo slovenskej praxe. V ďalších troch kapitolách predkladáme jedenásť konkrétnych
prípadových štúdii a to podľa toho, do akej
kategórie protikorupčných opatrení spadajú
– informačné protikorupčné nástroje, ekonomické protikroupčné nástroje a administratívne protikorupčné nástroje.
Verím, že predkladaná publikácia Vás zaujme
a prinesie ďalšie inšpirácie pre prípravu a presadenie protikorupčných opatrení na Slovensku.
Celú publikáciu si môžete stiahnuť z našej
webstránky:
http://old.fses.uniba.sk/ustavy/ppm/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=20.
Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
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Ing. Miroslav Beblavý, PhD. napísal mimoriadne zaujímavý článok s názvom Europeanization and bureaucratic autonomy in the
new member states: A case study of the
Slovak Agricultural Paying Agency. Tento
bol akceptovaný a bude vydaný svetovo uznávaným časopisom v oblasti verejnej politiky a
verejnej správy Public Administation. Kým
bude článok vydaný, ponúkame Vám jeho
abstrakt a úvod.


Abstract

The paper explores impact of Europeanization on bureaucratic autonomy in the new EU
member states using a case study of the Agricultural Paying Agency in Slovakia. The paper
shows that Europeanization had limited sustained impact on personal autonomy of senior
officials, but it required and sustains personal
autonomy of an extensive cadre of mid-level
and junior civil servants. At the same time, it
necessitated and continues to sustain significant change in the way agricultural subsidies
are distributed, with high level of autonomy
in implementation and a lower, but still significant measure of autonomy in policy-making.
These conclusions can also generally be supported by evidence from Lithuania and Poland. Additionally, coercive elements of Europeanization interacted with temporarily high
bureaucratic autonomy in Slovakia to “open”
non-coercive channels of Europeanization of
agricultural subsidies beyond.


Introduction

This paper explores impact of Europeanization on bureaucratic autonomy in the new EU
member states, using a case study of the Agricultural Paying Agency in Slovakia, but also

researched with regard to the new member
states and also from the policy perspective as
the new members and their bureaucracies are
becoming increasingly important for the functioning of the Union as a whole and its main
programs.
There are two potential approaches to the study of how Europeanization and bureaucratic
autonomy interact in countries joining the European Union. The first one looks at the formal or informal requirements for membership
related to the overall state of the civil service
and its depoliticization. However, as shown by
Verheijen (2007) and analysed more extensively below, changes introduced through this
channel tend to be formal and can be reversed
once the membership is attained.
Therefore, it is worth examining how the
EU accession and membership influence bureaucratic autonomy through mechanisms
related to specific sectoral EU policies and
instruments. In this paper, this is done by
examining the case of the Agricultural Paying
Agency in Slovakia. The choice was made
because the agency is an example where one
would expect the EU accession and membership to have a very high indirect effect on bureaucratic autonomy compared to the rest of
the ‘new members’ public administrations.
The case study is based mainly on field research conducted by the author in a series of
detailed directed interviews with approximately 20 key stakeholders in Slovakia and abroad.
The structure of the paper is as follows: discussion of the concepts used in the paper in
the context for the new member states is followed by a methodological section. We then
present findings of the paper in two sections
dealing with dimensions of autonomy as conceptualised by the paper. Findings are then
summarized in a conclusion.

Publikácie

Publikácie

Mgr. Alexandra Suchalová

 Europeanization
and utilising material from Lithuania and Poland.
bureaucratic autonomy The topic is relevant both from a scholarly
in the new member states perspective since such issues are still under
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Nové publikácie ÚVP

Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
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Mgr. Alexandra Suchalová

Počnúc týmto vydaním Public Policy News
začíname s rubrikou Rozhovor s … V nej sa
Vám pokúsime v každom čísle priblížiť zaujímavého človeka z rôznych oblastí spoločenských vied. Tento krát nám bolo veľkým
potešením a cťou v rámci Výročnej konferencie NISPAcee spoznať osobne mimoriadne
významného a celosvetovo uznávaného odborníka na verejnú politiku profesora B. Guy
Petersa, ktorý bol ochotný zodpovedať na
niekoľko otázok ohľadom svojho pracovného, ale aj súkromného života.
A.S.: Prof. Peters, about month ago, you participated annual conference of NISPAcee,
which was organized also by our Institute of
Public Policy. Did the conference meet your
expectations? You had some lectures there
too; can you tell us bit what were your lectures
about?
G.P.: The most recent NISPAcee meeting was
the sixth that I have attended. I always enjoy
these meetings, and this one was certainly no
different. In particular, it is interesting to see
the progress that scholars in Central and Eastern Europe have been making in their work
in public administration and public policy.
I made two presentations at the conference.
The first was a paper on the “Two Futures of
Governing”. The second was a more informal
discussion on training for civil servants.

A.S.: When and how has the cooperation
between you and our Institute started? Tell us
a bit about the initial idea of cooperation with
our Institute? How did it come about?
G.P.: I began active cooperation with your Institute about 2 years ago when the Institute
was being formed. I attended a workshop in
Bratislava that included a number of discussions about curriculum, staffing, etc. Also, I
have known Professors Malikova and Dr.
Staronova for some time and had cooperated
more informally for a decade.

A.S.: Nowadays, you are one of the best experts in public policy. Tell us about your first
steps in academic field? When/Why did you
decide to study public policy? Do you know
why it that you became interested in public
policy? What were the incentives that influenced your decision for a carrier in academic
sphere?
G.P.: My initial plans were to become a lawyer, but decided rather quickly that I was really
better suited to an academic life. When I entered graduate school I planned to study judicial
politics in the US, but again quickly discovered that studying policy and administration
was more interesting. I am more interested in
studying the consequences of political action
than in the procedures and individual behavior associated with making the decisions, and
therefore studying policy was the natural way
A.S.: How many times you have visited our in which to proceed.
capital and why, what were the purposes? Did
you have some time for sightseeing? Have you A.S.: Which well-known public policy experts
visited also some other cities or countryside have you collaborated with? Which projects
in Slovakia?
have you been involved in?
G.P.: This was the fourth time I have been in G.P.: I have had the good fortune to work
Bratislava. I have always been there for confe- with a number of well-known experts during
rences, but have also done some sightseeing. my career. The most important collaboration
I did more this time, in part because my wife has been working with Jon Pierre from Swejoined me for the visit.
den for almost two decades now. Before that I

prof. Peters na konferencii NISPA (foto: Z. Sládeková)

had worked with Richard Rose, Brian Hogwood and Christopher Hood from Britain, Donald Savoie from Canada and Johan P. Olsen
form Norway.

A.S.: You’ve certainly visited lot of countries
and have got opportunity to see many countries, cities, as well as universities. Which city
and university were you impressed the most
with? Why?
G.P.: This is almost impossible to answer.
My sense is that one should try to take every
country, and every person, in their own terms.
What I have found most important in all these
contracts has been the ability to learn from the
differences.

A.S.: What are currently working on/projects
are you working on and what is your area of
expertise/interest nowadays?
G.P.: I am currently doing several things. I
am working on two collaborative projects on
governance theory, as well as one on meta-governance. In addition I am the lead consultant
on a UNDP project on reforming the public A.S.: Which universities around the world do
sector in Serbia.
you lecture or used to lecture and what courses?
A.S.: What are the tasks that you do in a ty- G.P.: I am, of course, mostly at my own home
pical day?
university—Pittsburgh—but also teach freG.P.: Perhaps the most important thing to quently in Vienna, Mexico City, Zeppelin Unisay is that there are not really any typical days. versity in Germany, and in Hong Kong. These
What I especially value in the way in which courses involve a variety of topics in public
my career, and life, has developed is that there policy and administration.
is a good deal of variety. So, my working life
is divided into some teaching, some consul- A.S.: Which topic of your lectures is your
ting with governments, and a good deal of favorite one? Which topic of the lecture that
research. I have never been able to work on you teach do you enjoy the most?
one thing at a time so always have a number G.P.: Right now I am very interested in quesof projects going.
tions of policy coordination and coherence.

Rozhovor s...

Rozhovor s...
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prof. B. Guy Peters
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A.S.: What do you do in your leisure time?
How do you relax? How do you prefer, how
do you like to spent it? What are your hobbies?
G.P.: My main hobby is bird watching, and
usually I pack my binoculars whenever I travel. My “life list” is now about 900 species. I
also enjoy reading fiction and classical music,
especially choral music.
A.S.: What did you want to be, when you
were a child? Have some of your child dreams
come true?
G.P.: After the usual rounds of wanting to be
a fireman, or a policeman, I had wanted to be
a forest ranger. I have always liked nature, as
did my parents, and this seemed a natural occupation.
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A.S.: Last but not least… Would you like to
give all interested in public policy a hint on
how to become a good public policy expert?
If you were giving advice to a student hoping
to pursue a career in the field what would you
tell them?
G.P.: There is really no trick to doing this type
of work. You obviously need to get the best
8

University, kde získal profesúru. Od roku 1984 je Maurice
Falk Professor of American Government na University
of Pittsburgh, ktorá sa stala jeho domovskou univerzitou.
V súčastnosti pre jej študentov zabezpečuje kurzy American Public Policy, Concepts and Theories of Comparative
Politics a Comparative Policy.
Okrem svojej domácej univerzity vyučuje a hosťuje na
univerzitách po celom svete ako odborník na komparatívnu verejnú politiku a správu a americkú verejnú správu.
Jeho prednášky mali možnosť počuť študenti na univerzitách v Francúzsku, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Švédsku, na známom anglickom Oxforde, ale aj
v Mexiku, Uruguaji, Hong-Kongu či v Bukurešti. Venuje
sa aj konzultantským a poradenským prácam pre rôzne
medzinárodné organizácie ako napr. UNDP alebo World
Bank.
Študenti na celom svete, aj na Ústave verejnej politiky,
FSEV UK sa stretávajú s prof. Petersom hlavne cez stránky jeho publikácií. Medzi posledné publikácie patria Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism (London: Continuum), Policy Coordination in the
European Union: The National Dimension (Oxford: Oxford University Press) (Co-edited with Hussein Kassim
and Vincent Wright), Comparative Politics: Theory and
Method (Basingstoke: Palgrave), The Future of Governing (Lawrence: University Press of Kansas), Bureaucrats
and Politicians During Administrative Reform (London:
Routledge) (Co-edited with Jon Pierre) a The Politics of
Bureaucracy, 5th Edition. (London: Routledge).
Prof. Peters ovláda okrem rodnej angličtiny, francúzsky,
nemecký a švédsky jazyk. Je ženatý a má dve deti. Rozhovor nám prof. Peters poskytol v rámci jeho účasti na
výročnej NISPAcee konferencie, ktorá sa v tomto roku
konala v Bratislave.

Informácie o konferenciách

Mgr. Alexandra Suchalová, Mgr. Ivan Rončák

Účastníci pracovnej skupiny „Public Sector Transparency“ (foto: I. Rončák)

 16. výročná konferencia
NISPAcee „Verejná politika
a verejná správa: Výzvy
a synergie“
V dňoch 15. až 17. mája 2008 sa stala Bratislava hosťujúcim mestom pre 16. výročnú konferenciu Siete inštitúcii a škôl verejnej správy
v strednej a východnej Európe (NISPAcee)
s názvom „Public Policy and Administration:
Challenges and Synergies“ , ktorá bola organizovaná v spolupráci s Inštitútom verejnej politiky, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
UK v Bratislave (ÚVP) a Inštitútom verejnej
správy, Bratislava.
Pre viac ako dve stovky známych aj menej
známych expertov z oblasti verejnej politiky a verejnej správy z 36 krajín celého sveta
bol pripravený bohatý program, ktorý okrem
množstva odborných diskusií, prednášok, panelov, či pracovných skupín obsahoval aj milé
neformálne stretnutie pri hudbe či koncert
v Bratislavskej Redute.
Program konferencie bol počas troch dní veľmi zaujímavý a každý účastník mal možnosť
nájsť si prezentáciu alebo diskusiu na tému,
ktorej sa sám odborne venuje. Pred oficiálnym začiatkom konferencie, v stredu 14. mája

podvečer, sa na akademickej pôde Univerzity
Komenského stretli niektorí účastníci, ktorým
sa prihovorila prof Ľ. Malíková, ako zástupca
tejto najstaršej univerzity na Slovensku, ktorej
súčasťou je aj náš Ústav.
Konferencia bola otvorená niekoľkými privítacími prejavmi jednotlivých zástupcov
organizátorov, kde ÚVP predstavila a reprezentovala Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
Následne v rámci rannej plenary session vystúpili so svojimi príspevkami vzácni rečníci
ako napríklad ministerka pre vedu a vyššie

Informácie o konferenciách

Rozhovor s.../Konferencie

education possible, which you are doing. Then
I think you need to balance specific and general knowledge. Sometimes people become experts in one narrow field and can not see beyond that, while the policy world is extremely
interconnected both analytically (economics,
political science, statistics) and across fields. I
think the good analyst brings as wide a range
A.S.: We know that you´re married with 2 of concerns and knowledge to bear on a topic
children. Which fields do your children work as is possible.
in? Have you got grandchildren yet?
G.P.: No grandchildren. My son is a rather A.S.: Thank you very much.
interesting person, piecing together a living
from organic farming, environmental acti- Prof. Guy B. Peters sa narodil 19.novembra 1944 v amemeste Hopewell, Virginia. Svoju akademickú karivism, baking, and a host of other things. My rickom
éru začal získaním bakalárskeho diplomu na University of
daughter is equally interesting, teaching thea- Richmond v roku 1966. Na rovnakej univerzite následne
ter and music to children, and doing a good získal aj M.A. a PhD. Ďalšie akademické úspechy dosiahol
na Emory University, University of Delaware a Tulane
bit of acting.
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This concern is related to a more general
concern about “meta-governance”, or the
capacity of the political system to steer administrative systems that have become highly
decentralized and that give a great deal of latitude to individual organizations and networks
of social actors.

K. Staroňová (foto: E. Beblavá)
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I. Rončák a J. Mišina (foto: E. Beblavá)
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Ronald MacLean-Abaroa (foto: E. Beblavá)
verejnej politiky v protikorupčnom kontexte
a následne sa v druhej prezentácii detailnejšie
zaoberala projektom „súdny manažment“.
Ing. Sičáková-Beblavá, PhD. podrobne rozobrala okolnosti financovania politických strán
a ich previazanie na korupciu. Prezentácie
vychádzali z realizovaných výskumov, ktoré
sú popísané a vydané v publikácii Jedenásť
statočných: prípadové štúdie protikorupčných
nástrojov na Slovensku.
Mimoriadne zaujímavým príspevkom, ktorý
obohatil každého účastníka tejto pracovnej
skupiny bol hlavný diskutujúci Ronald MacLean-Abaroa, zástupca Svetovej banky vo Washingtone, bolívijský politik, protikorupčný
teoretik aj realizátor protikorupčných reforiem. Vo svojej prezentácii výborne spojil akademický aj praktický pohľad na protikorupčné
nástroje a stratégie, čím diskutujúcim poskytol neopakovateľný zážitok verejnej politiky
na reálnej, evidentnej a „rukolapnej“ úrovni.
Spolu s Anou Vasilache z rumunskej národnej
časti medzinárodnej organizácie Partners for
Democratic Change (PDC) hovorili o prístupe boja proti samosprávnej korupcii inšpirovanom práve aktivitami Ronalda MacLeana
ako starostu bolívijského hlavného mesta La

Paz v 90. rokoch 20. storočia. Jeho prezentácia bola doplnená ukážkou interaktívnej webstránky, ktorá pomocou rôznych technických
vymožeností popisuje priebeh a skúsenosti
s realizovaním protikorupčných reforiem
v spomenutom La Paz.
Každá konferencia je ideálnou príležitosťou,
kde je vytvorený priestor ako na diskusie s kolegami a priateľmi, tak aj na vytváranie nových kontaktov, na networking, na podelenie
sa so skúsenosťami a problémami a následné
spoločné hľadanie lepších riešení. 16. výročná konferencia NISPAcee nebola výnimkou.
Ako nováčikovia- doktorandi sme mali možnosť sledovať všetko konferenčné dianie
okolo seba s miernym odstupom spôsobeným
novou skúsenosťou. Videli sme vášnivo diskutujúcich akademikov, potriasli sme si ruku
so známymi a váženými osobnosťami verejnej
politiky, ktoré poznáme z našich syláb, zažili
sme srdečné rozhovory dlhoročných priateľov
o celkom iných ako prísne odborných témach.
Skúsili sme si atmosféru veľkej medzinárodnej
konferencie a bol to pre nás naozaj nevšedný
zážitok...

Informácie o konferenciách

školstvo Poľskej republiky Barbara Kudrycka
alebo prof. Attila Ágh z Corvinus University
of Budapest, Maďarsko. Ostatnú časť konferencie tvorili working sessions v rámci hlavnej konferenčnej témy, general session, ktorej
najznámejším rečníkom bol prof. B. Guy Peters, University of Pittskurg, ďalej nasledovali
stretnutia siedmich pracovných skupín a tiež
nemenej dôležité panely a fóra.
Tím ÚVP ako spoluorganizátor konferencie prezentoval niekoľko veľmi zaujímavých
a podnetných príspevkov. Fórum predstaviteľov škôl a inštitúcií zaoberajúcich sa verejnou
správou zastupovali Prof.
PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., riaditeľka ÚVP
spolu s Ing. Miroslavom
Beblavým, PhD., ktorý
priblížil skúsenosti lektorov ÚVP s výučbou verejnej politiky pomocou
e-learningových metód
(e-learningové vzdelávanie vo verejnej politike
v súčasnosti prebieha na
ÚVP a viac informácií
o ňom prinesieme v nasledujúcom čísle PPN).

Public Policy News * 2/2008

10

prof. Malíková počas svojej prezentácie
(foto: E. Beblavá)

Mgr. Katarína Staroňová, PhD. spolukoordinovala working session v rámci hlavnej konferenčnej témy a spolu s Ing. Emíliou Sičákovou-Beblavou, PhD. pripravili a odborne
zabezpečili pracovnú skupinu Public Sector
Transparency. V rámci tejto pracovnej skupiny mal ÚVP plnohodnotné zastúpenie. Svoje
príspevky z oblasti boja proti korupcii prezentovali ako interní, tak aj externí vyučujúci na
ÚVP a príležitosť vyskúšať si byť aktívnymi
účastníkmi významnej medzinárodnej konferencie dostali aj doktorandi ÚVP.
Prof. Malíková prezentovala závery zo svojho
výskumu na tému verejné pripomienkové konanie na centrálnej úrovni a Mgr. Suchalová
oboznámila prítomných s výsledkami jej výskumu na tému verejné pripomienkové konanie na úrovni miestnej samosprávy. Zákon
o slobodnom prístupe k informáciám rozobral Mgr. Láštic, PhD., internetovým stránkam obcí a miest a ich významu v kontexte
transparentnosti a boja proti korupcie popísal
Mgr. Rončák, výročné správy organizácií verejného sektora analyzoval Mgr. Mišina. Pravidlá aktívnej politiky trhu práce a ich význam
v kontexte tejto pracovnej skupiny prezentoval Ing. Beblavý, PhD. Koordinátorka skupiny Mgr. Staroňová, PhD. úvodom predstavila všeobecné delenie a typológiu nástrojov

Mgr. Alexandra Suchalová, Mgr. Ivan Rončák

11

Public Policy News * 2/2008

prax

verejnej správe. Príspevok s názvom Modely občian-

skej participácie na Slovensku a vo svete (Analýza modelov občianskej participácie a aplikáUniverzita Pavla Jozefa Šafárika pod gesci- cia na podmienky Slovenska) bližšie približuje
ou ministra vnútra pri príležitosti 10. výročia nasledujúci abstrakt.
vzniku Fakulty verejnej správy usporadúva vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou  Analýza modelov občianskej
pod názvom Teória a prax verejnej spráparticipácie a aplikácia na
podmienky Slovenska
vy. Poslaním konferencie, ktorá sa uskutoční
v Košiciach v dňoch 16. – 17. októbra 2008 je
výmena informácií a skúseností týkajúcich sa Jednou zo základných podmienok fungovania
teórie a reality modernej verejnej správy, vy- každej demokratickej spoločnosti je vzájomná
tvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie komunikácia medzi občanom a jeho volenými
kontaktov s domácimi aj zahraničnými univer- zástupcami. Tento fakt preto patril medzi hlavzitami a praxou verejnej správy. Účastníci budú né ciele decentralizácie na Slovensku – priblírokovať v 5 sekciách (Výzvy pre ekonomiku a ženie tvorby politiky, čo najbližšie k občanovi
riadenia neziskových organizácií v 21. storočí, prostredníctvom rozšírenia kompetencií lokálSociálno-politické kontexty vo verejnej správe, nych samospráv a tiež možností pre občanov
Územná samospráva v procese decentralizácie aktívne participovať na spravovaní. V teórii
verejnej správy, Postavenie a pôsobenie akté- verejnej politiky existuje niekoľko modelov,
rov regionálneho rozvoja a Sociálna funkcia ktoré vyjadrujú možnú intenzitu vzťahu medv právnej úprave zdaňovania príjmov fyzic- zi občanom a volenými zástupcami – politikkých osôb). Z prezentovaných príspevkov mi. Analýzou týchto modelov v kontexte slobude zostavený a publikovaný tlačený kon- venskej lokálnej politiky bol vytvorený model,
ferenčný zborník. Organizátori majú záujem ktorý by mohol slúžiť ako návod na zapájanie
pripraviť zborník tak, aby bol k dispozícií už občanov s cieľom dosiahnutia vzájomnej spov čase konania konferencie. Viac informácií lupráce medzi občanom a politikom v obciach, mestách aj VÚC na Slovensku.
získate na http://www.fvs.upjs.sk/.
Ďalšie informácie pre čitateľov, ktorí by mali
Ústav verejnej politiky na ňom bude zastupo- záujem o celý článok, ktorý bude uverejnený
vať doktorandka Mgr. Alexandra Suchalová, v zborníku Vás budeme informovať v budúktorej akceptovali príspevok v slovenskej Sek- com čísle PPN.
cii 2: Sociálno-politické kontexty vo verejnej

Predstavujeme pracoviská verejnej politiky
PhDr. Martin Svatuška

 Katedra
politológie
Filozofickej
fakulty
Univerzity
sv.
Cyrila
a Metoda v Trnave
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave začala svoju činnosť v roku 1998, pričom dnes
ponúka štúdium politológie v dvoch stup-
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Mgr. Alexandra Suchalová

ňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom
a magisterskom. Okrem pedagogickej činnosti sa v uplynulých desiatich rokoch zapojila do
viacerých výskumných aktivít.
Aj pomerne mladé politologické pracovisko,
akým je Katedra politológie FF UCM, reflektuje presun pozornosti z tradičných súčastí
politickej vedy ako napríklad komparatívna
politológia alebo dejiny politického myslenia

smerom k verejnej politike, a preto sa aktívne zapája do viacerých projektov súvisiacich
s touto politologickou disciplínou.
Konkrétne je zapojená do dvoch projektov
týkajúcich sa oblasti verejnej politiky. Primárne je to grant VEGA č. 1/4670/07 s názvom
Europeizácia národného štátu: východiská pre
Slovenskú republiku, ktorého hlavnou riešiteľkou je reprezentantka Katedry politológie
FF UCM, Doc. JUDr. Jana Reschová, PhD.
Na projekte okrem nej participuje viacero
jednotlivcov z radov domácej katedry, ale aj
spoluriešitelia z iných pracovísk (konkrétne
Doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. z Ústavu
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
v Bratislave).
Samotná téma projektu je stanovená dosť
široko, preto je potrebné podotknúť, že výskum je zúžený na oblasť troch konkrétnych
politík: politiky ochrany hraníc, energetickej
politiky a politiky zamestnanosti. Riešitelia si
kladú otázky, do akej miery ovplyvňuje europeizácia uvedené sféry, či a ako sa uvedené
politiky menia pod vplyvom postupujúcej európskej integrácie, prípadne hľadajú odpovede
na otázky, nakoľko je možné zmienené oblasti
považovať za europeizované, v ktorých z nich
sa europeizácia prejavuje najmarkantnejšie
a prečo atď.
Uvedený projekt má za sebou už aj významný
výstup v podobe medzinárodného pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v závere uplynulého roku v Trnave. Workshop
s názvom Governance v európskej politike:
energetika, zamestnanosť a ochrana hraníc
vytvoril príležitosť pre stretnutie odborníkov
z viacerých vysokoškolských pracovísk. Zúčastnili sa ho zástupcovia Katedry politológie
FF UCM v Trnave, Ústavu európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK v Bratislave, Katedry hraničnej a cudzineckej polície Akadémie
Policajného zboru v Bratislave či Slovenského
jadrového fóra. Českú stranu zastupovali re-

prezentanti Katedry politológie Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe. Zo stretnutia je pripravovaný zborník, v ktorom budú
uverejnené príspevky vystupujúcich. Do
budúcnosti je naplánovaná medzinárodná
konferencia, zborník z nej a vyústením celého
projektu by mala byť kolektívna monografia
participujúcich na uvedenom projekte.
Iným projektom, v rámci ktorého je Katedra
politológie FF UCM zainteresovaná, je projekt VEGA č. 1/3590/06 s názvom Genéza
a tvorba verejnej politiky v Slovenskej republike. Katedru politológie v uvedenom projekte
zastupuje PhDr. Radoslav Štefančík, MPol.,
ktorý sa v rámci neho zaoberá oblasťou migračnej politiky.
Spomenuté dva projekty sú najvýraznejšími aktivitami Katedry politológie FF UCM vo sfére poznávania verejnej politiky na Slovensku.
Okrem nich je však potrebné spomenúť aj
fakt, že sa toto pracovisko snaží reagovať na
najnovšie trendy v oblasti politológie tým, že
ich zahŕňa do svojich študijných programov,
aby s nimi oboznámilo svojich poslucháčov.
V neposlednom rade katedra poskytuje priestor na publikovanie článkov aj zo sféry verejnej politiky vo svojom politologickom časopise pod názvom Politologická revue.
PhDr. Martin Svatuška
autor pôsobí na Katedre politológie FF UCM a
súčasne je externý doktorand Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK

Pracoviská verejnej politiky

Informácie o konferenciách
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