
doSTAŤ SA do SVeTA a študovať na 
prestížnej svetovej univerzite je dnes 
oveľa ľahšie ako kedysi. Vycestovať 
na kratšiu dobu je možné aj počas 
štúdia na našej fakulte. Vďaka 
rôznym fi nančným schémam si 
môžete odskočiť trebárs na Stanford 
a pár mesiacov tam študovať. Stačí 
tomu venovať nejaký ten čas a ener-
giu – sledovať internetové stránky 
Univerzity Komenského, v správny 
čas pripraviť a odovzdať pár 
dokumentov a potom už len dúfať, 
že sa práve na Vás usmeje šťastie. 
Samozrejme, musíte mať aj nejakú 

predstavu o tom, čo chcete v zahra-
ničí robiť, študovať, alebo skúmať. 
O možnostiach, ktoré máme dnes, 
sa našim rodičom ani len nesnívalo. 
Nemusíte sa pritom obmedzovať 
len na Európu. V rámci rôznych 
schém je možné vybrať si čokoľvek 
Vás láka. Od Ameriky, cez Áziu, až 
po Austráliu, či Nový Zéland. Ak sa 
Vám naskytne podobná možnosť, 
určite neváhajte a skúste to. Osobnú 
skúsenosť so štúdiom na prestížnej 
svetovej univerzite nenahradí nič 
iné. Možno budete prekvapení, že je 
to úplne iné, ako ste čakali. Niektoré 

veci môžu fungovať lepšie, iné 
horšie. A možno si nakoniec poviete, 
že veď takúto univerzitu môžeme 
mať kľudne aj na Slovensku. Možno 
stačí zmeniť len pár vecí. Prečo nie? 
Čím viac nás spozná svet, čím viac 
nás bude študovať na kvalitných 
univerzitách v zahraničí, tým ľahšie 
zmeníme a zlepšíme Slovensko, keď 
sa vrátime domov. Nebuďme leniví 
a skúsme to.

Tomáš Michalek, šéfredaktor PPN

Ročník 16, Číslo 1, Apríl 2019

Štvrťročník vydávaný Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
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Z obsahu tohto čísla

V tomto čísle PPN Vám predstavíme 
absolventov Ústavu verejnej politiky, 
ktorí uspeli v posledných komunálnych 
voľbách. Niekto ako starosta, iný ako 
poslanec mestského zastupiteľstva, či 
poslankyňa obecného zastupiteľstva. 
V rozhovore s nimi sa okrem iného 
dozviete, prečo sa rozhodli kandidovať, 
čo ich motivuje a čo chcú dosiahnuť 
počas svojho pôsobenie v komunálnej 
politike. Ďalej v čísle nájdete repor-
táž z pobytu nášho doktoranda na 
Stanfordskej univerzite v Kalifornii. 
V ďalšom rozhovore Vám predstavíme 
profesora Igora Kudinova, ktorý pôsobí 
na Fakulte sociálnych vied a verejnej 
správy Zaporizhzhya National Univer-
sity na Ukrajine. Aktuálne je na ÚVP už 
druhý semester a spolupracuje s nami 
napríklad na projekte Zelené školy – 
behaviorálne intervencie na základných 
a stredných školách. Dôkazom toho, že 
naši študenti a študentky aktívne uva-
žujú o aktuálnych problémoch a témach, 
je argumentačná esej na tému zastropo-
vania veku odchodu do dôchodku, ktorú 
v rámci kurzu Techniky vedeckého 
písania napísala naša študentka Mirka 
Melicherčíková a ktorú nájdete v tomto 
čísle nášho časopisu. Prinášame Vám aj 
reportáž z deviateho stretnutia Public 
Policy Book Clubu-u, ktorého témou 
bola banalita zla autorky Hannah 
Arendtovej. A dočítate sa aj o tom, ako 
formulovať argumenty v akademickej 
práci. Veríme, že Vás toto číslo zaujme. 
Ak sa chcete podieľať na tvorbe obsahu 
ďalšieho čísla aj Vy, neváhajte nás 
kontaktovať. ▪

Nezabúdajte sledovať našu facebookovú 
stránku (facebook.com/uvpefsevuk), 
kde nájdete množstvo pozvánok na 
zaujímavé diskusie a semináre, ktoré 
sa na ÚVP organizujú, informácie 
o otvorených pracovných pozíciách, ale 
aj mnoho ďalších užitočných informácií. 
Prinášame krátky prehľad toho, čo 
sa u nás dialo v posledných troch 
mesiacoch. ▪

NOVINKY & AKTUALITY
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Pri príležitosti prezidentských volieb 
pripravili doktorandi ÚVP výstavu 
fotografií našich prezidentov. Každý 
slovenský prezident nám po svojom 
ukázal, prečo nejde o nepodstatnú 
funkciu. Každý z prezidentov svojsky 
menil Slovensko. Nechajme sa prekva-
piť, ako prezidentkou bude prvá žena 
v tomto úrade, Zuzana Čaputová. Blaho-
želáme jej k víťazstvu a tešíme sa na jej 
prezidentovanie. ▪

Výstava prezidentov

Vyberáme z nášho 
fAcebooku 

ÚVP v médiách

Profesorka Emilia Sičáková-
-Beblavá píše o fenoméne úspešných 
podnikateľov v politike. „Podnikatelia 
aj v politike podnikajú. Otázka je 
s čím a ako.“ Prečítajte si celý text 
v denníku SME.

Matúš Sloboda bol v decembri hosťom 
diskusnej relácii Z prvej ruky na Rádiu 
Slovensko (RTVS). Témou debaty boli 
platy politikov a aktuálne rozmrazenie 
platov poslancov NR SR.

V novembri písal Matúš Sloboda 
a Martin Kollárik o skupine nezávislých 
kandidátov, ktorá je veľmi rôznorodá, 
nájdeme v nej aj nezávislé hnutia, ktoré 
už dnes napĺňajú znaky lokálnych 
politických strán. Vznikajú nám tu nové 
politické strany a nemali by sme brániť 
ich vzniku. Viac v článku „Vznikajú nám 
tu nové politické strany“ v Denníku N. 

Matúš Sloboda komentoval aj výsledky 
novembrových komunálnych volieb 
v RTVS a neskôr v Hlavných správach 
RTVS krátko zhodnotil úspešnosť 
nezávislých kandidátov a (ne)úspech 
politických strán. ▪

Inovácie vo verejnej 
politike

Skvelý projekt Odkazprestarostu.sk(In-
štitút SGI) má novú aplikáciu do telefó-
nov, cez ktorú viete jednoducho a rýchlo 
zahlásiť problémy vo vašom meste. Na 
vývoji aplikácii a na celom spravovaní 
projektu sa podieľa Martin Kollárik. ▪

V marci pani dekanka FSEV UK Lucia 
Mokrá uzavrela Memorandum o spo-
lupráci s predsedom Rady pre štátnu 
službu Pavlom Tkáčom a tak sú dvere 
otvorené pre stáže študentov, diplomové 
či seminárne práce zamerané na empi-
rickú analýzu štátnej služby, prednášky 
z praxe či vstup vedeckých pracovníkov 
ÚVP do obsahových tém Rady. 

Náš absolvent Peter Kováč, ktorý 
pracuje na Ministerstve hospodárstva 
SR na hodnotení vplyvov, prišiel vo 
februári našim študentom a študentkám 
porozprávať, čo obnáša analýza verejnej 
politiky v praxi.

Naša doktorandka Eva Pavlovičová obo-
hatila kurz Komparatívna verejná po-
litika o Lorenzettiho alegórie dobrého 
a zlého vládnutia. Priblíženie konceptu 
dobrého spravovania sa dá aj cez vizu-
álne umenie.

Kurz Behaviorálna verejná politika 
je zameraný na popis ľudskej mysle, 
kognitívne omyly, ktorých sa pri roz-
hodovaní dopúšťame. Kurz kombinuje 
teoretický a praktický prístup: predstaví 
hlavné koncepty behaviorálnych vied 
v uvedených oblastiach a pracuje s inte-
raktívnou výučbou, ako aj formou zadaní 
a seminárnych prác. Tím, ktorý daný 
kurz vedie, je multidisciplinárny: v tíme 
máme odborníčku na verejnú politiku, 
psychológa, filozofa a matematika.

V decembri sme absolvovali veľmi zau-
jímavé pracovné stretnutie so Živicou 
k možnosti spolupráce na projekte na 
základných školách na Slovensku. ▪

Na ÚVP učíme inak

Teší nás, že už druhýkrát sme uzavreli 
semester spoločnou návštevou divadla 

– tentoraz to bol oceňovaný Americký 
cisár v Divadle Pôtoň. Skvelé predstave-
nie (a nielen to) sme následne spoločne 
a neformálne prediskutovali spolu so 
študentmi a študentkami pri pohári 
vína. ▪

ÚVP v divadle

V januári diskutovala doc. Katarína Sta-
roňová a Lucia Kleštincová z Európskej 
komisie spolu s ostatnými účastníkmi 
na podujatí Klubu úradníkov dobrej 
vôle o úradníkoch a politike, alebo aka-
demickou rečou povedané, o politicko-
-administratívnych vzťahoch. Hovorilo 
sa najmä o vzťahu úradníka a politickej 
angažovanosti (napr. o témach ako 
význam a funkčnosť politickej neutrality 
v radoch úradníkov, alebo rozdiely medzi 
verejným a politickým záujmom).

Na pôde Zastupiteľstva Európskej 
komisie v spolupráci s Transparency 
International Slovensko sa v decembri 
uskutočnila dôležitá diskusia o kvalite 
štátnej služby na Slovensku. Hlavní 
diskutujúci predstavili svoj najnovší 
výskum. Útvar hodnoty za peniaze, ktorý 
reprezentoval jeho riaditeľ Štefan 
Kiss, predstavil predbežné výsledky 
revízie odmeňovania vo verejnom 
sektore. Generálna tajomníčka služob-
ného úradu Úradu vlády Tatiana Janeč-
ková priblížila nástroje na zvyšovanie 
kvality štátnej služby, Katarína Staro-
ňová z Ústavu verejnej politiky pred-
stavila výsledky výskumu politizácie 
v štátnej správe a Gabo Šípoš z Transpa-
rency International Slovensko priblížil 
odmeňovanie top manažérov v štátnych 
firmách. Následná diskusia sa venovala 
aj nastaveniu ďalších opatrení na zvýše-
nie kvality štátnej služby v SR.

V novembri sme po pozretí filmo-
vého dokumentu debatovali o auguste 
1968 s autorkami projektu Spýtaj sa 
vašich Barborou Berezňákovou a Pavlí-
nou Morháčovou, ktoré hovorili nielen 
o spomínanom projekte, ale aj o nápa-
doch do budúcnosti – a možno jeden 
vznikol priamo na debate! Do disku-
sie priniesol mnoho zaujímavých aj Ján 
Mitáč z Ústavu pamäti národa. ▪

ÚVP diskutuje
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Ako sa dostať 
na Stanford

Študenti doktorandského študijného 
programu Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied môžu využiť 
rôzne mobilitné schémy, ktoré ponúka 
Univerzita Komenského v spoluprácu 
s mnohými zahraničnými partnermi. 
Jednou z takýchto schém je aj štipen-
dium Tokijskej nadácie pre výskum 
politiky (Tokyo Foundation for Policy 
Research) známe pod skratkou SYLFF 
(Ryoichi Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund). V rámci tohto 
štipendia môžu doktorandi vycestovať 
na 5-mesačný pobyt na zahraničnej 

Tomáš michAlek, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

V marci hosťovala doc. Katarína Staro-
ňová v Moskve na prestížnej Akadé-
mii pre štátnu službu RANEPA (The 
Russian Presidential Academy of Natio-
nal Economy and Public Administra-
tion), kde blokovo vyučovala predmet 
„Modern Regulatory Regimes“ v exeku-
tívnom programe „Global Leadership“ 
pre štátnu službu v strednej manažér-
skej pozícii.

Reforma štátnej služby na západnom 
Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercego-
vina, Čierna Hora, Kosovo, Macedón-
sko a Srbsko) je náročná a preto je 
potrebné získavať dáta priamo v teréne. 
ÚVP je pri zrode správy o služobnom 
hodnotení (performance appraisal), 
ktorú zastrešuje doc. Katarína Staro-
ňová. Predbežné výsledky diskutovala 
s miestnymi expertami a akademicky 
najdôležitejším odborníkom na štátnu 
službu v západnom Balkáne, prof. 
Janom Meyer Sahlingom.

V novembri sa v Banskej Bystrici konalo 
stretnutie prednostov mestských úra-
dov, na ktorom im v rámci tímu pred-
nášala i doc. Katarína Staroňová o tom, 
ako urobiť zo služobného hodnotenia 
účinný nástroj strategického rozho-
dovania. Stretnutia sa konalo v rámci 
výskumu Inštitútu SGI o miestnej 
štátnej správe pod vedením Veroniky 
Pracharovej. O fungovaní novovznik-
nutej Rady pre štátnu službu prišiel 
porozprávať aj Ctibor Košťál. Tešíme sa 
z tejto spolupráce a prakticky oriento-
vanej činnosti.

V rámci projektu „Behaviorálna poli-
tika pre mesto starajúce sa o svojich 
občanov“ sme opäť vycestovali do 
Prievidze. Tím ÚVP absolvoval veľmi 
konštruktívnu debatu k pripravova-
ným experimentom s predstaviteľmi 
mesta Prievidza. V rámci tohto projektu 
sme absolvovali aj ďalší z worksho-
pov, kde ÚVP a kolegovia a kolegyne 
z Mindworx prezentovali svoje dizajny 
experimentov, ktoré začneme čoskoro 
realizovať. ▪

ÚVP na cestách

tvorby politiky. Okrem projektu je 
potrebné napísať motivačný list a získať 
odporúčanie od školiteľa. Ak máte jasnú 
predstavu, čo chcete skúmať, celkový 
čas, ktorý strávite podávaním prihlášky, 
nepresiahne jeden pracovný deň. 

Veľmi dôležité je tiež vedieť, kam chcete 
ísť. V rámci tejto schémy nie ste ničím 
obmedzený, takže výber zahraničnej 
univerzity je iba na Vás.

 pokračovanie na str. 6  
(Ako sa dostať na Stanford) ►►

univerzite podľa vlastného výberu. 
Dĺžku pobytu nie je možné skrátiť a je 
podmienkou štipendia. 

V tomto príspevku by som chcel 
priblížiť, ako tento proces prebiehal 
z mojej skúsenosti. Prvý krok k získaniu 
štipendia je vyplnenie prihlášky 
a požadovaných dokumentov. Z nich 
asi najdôležitejší dokument je krátky 
jednostránkový projekt výskumu na 
ktorom chcete v zahraničí pracovať. 
V mojom prípade sa jednalo o výskum 
transferu vedeckých poznatkov do 
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Po podaní prihlášky je potrebné doložiť 
potvrdenie od vybranej univerzity 
(postačuje vo forme emailu), že Váš 
pobyt u nich je možný. V mojom 
prípade to fungovalo tak, že som si 
urobil predbežný výber asi piatich 
univerzít, na ktoré som chcel ísť, 
a kontaktoval som priamo ľudí, 
s ktorými som chcel pracovať. Treba 
myslieť na to, že nie všetci Vám hneď 
(alebo vôbec) odpíšu, takže treba rátať 
s časovou rezervou. 

Z mojej skúsenosti bolo najdôležitejšie, 
aby sa niekto na vybranom pracovisku 
venoval presne téme, ktorá Vás 
zaujíma. A aby mali k dispozícii miesto 
v kancelárii, kde by ste mohli počas 
Vášho pobytu pracovať. Takto sa mi 
podarilo kontaktovať Stanford Woods 
Institute for Environment, kde pôsobí 
dr. Katharine Mach, ktorá sa venuje 
presne oblasti, ktorú skúmam v rámci 
mojej dizertačnej práce. Časovo to 
prebiehalo tak, že do konca apríla bolo 
potrebné podať prihlášku a do konca 
mája predložiť potvrdenie od vybranej 
univerzity. Do konca júna potom pre-
behlo výberové konanie, ktoré na našej 
strane zabezpečuje Rektorát Univerzity 
Komenského a následne o pridelení 
štipendia rozhodne Tokijská nadácia 
pre výskum politiky.

Aj keď Vás rozhodnutie o pridelení 
štipendia určite poteší, musíte byť 
pripravený na to, že čo sa týka Vašich 
administratívnych povinností, ste len 
na začiatku. Na druhej strane si myslím, 
že je toto štipendium procesne veľmi 
dobre nastavené a vzhľadom na pride-
lené fi nančné prostriedky aj celkom 
jednoducho riešené. Proces teda pokra-
čuje podpisom memoranda priamo 
medzi Vami a Tokijskou nadáciou pre 
výskum politiky, ktorá Vám následne 
na Váš dolárový účet zašle pridelené 
štipendium. 

Ďalšia administratíva súvisela v mojom 
prípade so získaním amerických študij-
ných víz. Pre ich vystavenie musíte 
najskôr získať tzv. formulár DS-2019. 
O tento formulár musíte požiadať 
americkú univerzitu ešte predtým, ako 
požiadate o víza. Našťastie to v prípade 
Stanfordskej univerzity funguje veľmi 
dobre. Bola mi pridelená kontaktná 
osoba, ktorá mi so všetkými náleži-
tosťami asistovala prostredníctvom 

emailovej komunikácie. Odporúčam 
nezabudnúť zrušiť americké zdravotné 
poistenie, ktoré mi bolo automaticky 
pridelené. Toto poistenie je totiž 
fi nančne nákladné a je možné ho 
nahradiť výrazne lacnejšou slovenskou 
alternatívou.

Toto štipendium určite odporúčam 
a pripájam aj aktuálnu informáciu 
o tohtoročnej výzve.

HISTÓRIA SYLFF 
SYLFF je Ryoichi Sasakawa Young 
Leaders Fellowship Fund, ktorý bol 
založený v roku 1987. V minulosti 
dostalo dotácie 1 milión USD od Nippon 
Foundation viac ako 60 univerzít 
a konzorcií v 40 krajinách. Tieto SYLFF 
inštitúcie používali úroky z dotácií na 
štipendiá pre študentov a doktorandov 
v oblasti spoločenských a humanitných 
vied na štúdium doma a v zahraničí. 
V posledných rokoch prišlo kvôli 
turbulenciám na akciových trhoch 
a kvôli nízkym úrokom k situácii, že 

úroky z dotácie nedokázali akumulo-
vať čiastku, ktorá by zabezpečovala 
fungovanie štipendijného programu. 
Od roku 2015 platia zásadné zmeny 
v spravovaní fondu na UK. Dotácia 
bola vrátená Nippon Foundation 
a jej správca, Tokyo Foundation, 
Scholarship Division, sa stará o jej 
efektívne zhodnocovanie a garantuje 
poskytnutie sumy umožňujúcej pokra-
čovanie programu na UK. 

PROGRAM SYLFF NA UK 
Študenti Univerzity Komenského 
v Bratislave využívajú štipendiá od roku 
1995 a do roku 2019 ich využilo viac 
ako 70 študentov. Cieľom programu 
SYLFF na UK je vzdelávať doktorandov – 
budúcich lídrov s potenciálom zastávať 
v budúcnosti vedúcu úlohu v niektorej 
z uvedených oblastí:
• medzinárodné vzťahy so zameraním 

na strednú Európu
• manažment a administratíva pre 

verejný a súkromný sektor
• rozvoj post-komunistických krajín 

strednej a východnej Európy
Tokyo Foundation každoročne zabez-
pečuje pre vybraných doktorandov 
štipendium vo výške, ktorá im umožní 
5-mesačný pobyt v zahraničí. Štipendiá 
získa max. 5 doktorandov UK z vybra-
ných fakúlt UK. 

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ 
O ŠTIPENDIUM 
O štipendiá na pokrytie 5-mesačného 
nepretržitého pobytu na zahraničnej 
univerzite podľa vlastného výberu sa 
môžu uchádzať doktorandi z týchto 
fakúlt UK: 
•  Filozofi cká fakulta
•  Právnická fakulta
•  Pedagogická fakulta
•  Fakulta managementu
• Fakulta sociálnych a ekonomických 

vied
Prednosť majú prihlášky interných 
doktorandov. 

TERMÍNY A SPÔSOB PODANIA 
PRIHLÁŠKY 
Žiadosti o štipendiá pre akademický 
rok 2019/2020 môžu študenti 
podávať cez podateľňu RUK. Súčasne 
je potrebné prihlášku a všetky 
požadované dokumenty poslať v elek-
tronickej podobe (v jednom súbore 

vo formáte PDF) na e-mailovú adresu 
omv@rec.uniba.sk 
Prihlášky pre akademický rok 
2019/2020 treba doručiť do 30. 4. 2019. 

KONTAKTNÁ OSOBA NA UK 
Mgr. Magdaléna Belková
(administrátorka štipendií)
vedúca OMV RUK
Šafárikovo námestie 6, 
P. O. BOX. 440,
 814 99 Bratislava
omv@rec.uniba.sk
telefón: 02/59 244 443

Viac informácií nájdete na tejto stránke, 
z ktorej bol prevzatý predchádzajúci 
text: https://uniba.sk/medzinarodne-

-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/
ryoichi-sasakawa-young-leaders-

-fellowship-fund-sylff-vyzva-na-podava-
nie-prihlasok-otvorena/ ▪ 

REPORTÁŽ
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Absolventi Ústavu 
verejnej politiky 
v komunálnej politike
eVA pAVloVičoVá, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky
AlexAndrA polákoVá-SuchAloVá, autorka je odbornou asistentkou Ústavu verejnej politiky

Všetci sú absolventi Ústavu verejnej politiky. 
Všetci uspeli v posledných komunálnych 
voľbách. Niekto ako starosta, iný ako poslanec 
mestského zastupiteľstva, či poslankyňa 
obecného zastupiteľstva. Rozhodli sa 
kandidovať z rôznych dôvodov. Miroslava 
Melicherčíková kandidovala kvôli podpore 
a povzbudeniu okolia v Oslanoch, Tomášovi 
Malcovi imponuje politika už od strednej školy 
a rozhodol sa v Novom Meste nad Váhom 
zmeniť patovú situáciu a motiváciou Richarda 
Červienku bolo, že nechcel ostať len v úlohe 
kritika fungovania Bernolákova. Všetci traja 
si našli čas, aby sa s vami podelili o svoje 
príbehy, skúsenosti, motivácie a priority 
výkonu ich funkcie prostredníctvom štyroch 
otázok, ktoré sme položili v rovnakom znení 
každému z nich.

ROZHOVOR

richArd čerVienkA (rč) žije 
v Bernolákove. Vyštudoval odbor 
Verejná politika na ÚVP FSEV UK. 
V roku 2011 založil v Bernolákove 
občianske združenie K VECI. Vyjadroval 
sa k témam verejného diania v obci, 
kriticky sa staval ku vtedajšiemu vede-
niu obce, rozvíjal projekty. V roku 2013 
sa rozhodol kandidovať za poslanca 
Bratislavského samosprávneho kraja 
a uspel. Na jeseň roku 2014 úspešne 
kandidoval na starostu obce a aj na 
poslanca obecného zastupiteľstva. 
V roku 2018 post starostu obce Berno-
lákova obhájil.

Tomáš mAlec (Tm) pochádza 
z Nového Mesta nad Váhom, je 
interným doktorandom na ÚVP FSEV 
UK, pracuje na Úrade splnomocnenca 
vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a je poslancom mestského 
zastupiteľstva v Novom Meste nad 
Váhom. Študuje posledný ročník 
doktorandského štúdia so zameraním 
na tému e-governance na úrovni 
miestnych samospráv. Najdôležitejšia 
však pre neho bola snaha zlepšiť 
základné veci vo fungovaní jeho mesta. 
Tomáš Malec bol v roku 2018 zvolený 
do funkcie poslanca mestského zastu-
piteľstva v Novom Meste nad Váhom. 
V rámci orgánov mesta pôsobí ako člen 
Mestskej rady, podpredseda sociálnej 
a zdravotnej komisie, člen Komisie na 
ochranu verejného záujmu, či v rade 

pred voľbami boli veľmi náročné. 
Využívanie sociálnych sietí, či plagáty, 
letáky, alebo dokonca visačky na dvere 
s informáciami o mne boli samozrej-
mosťou. Bolo potrebné skombinovať 
štúdium, prácu a kampaň, ktorá si 
vyžadovala moju fyzickú prítomnosť 
v Novom Meste nad Váhom, a teda po 
práci cestovať z Bratislavy do Nového 
Mesta nad Váhom, kampaňovať, vrátiť 
sa neskoro večer a pracovať na študij-
ných povinnostiach. Každopádne voľby 
dopadli úspešne nielen pre mňa, ale aj 
pre takmer všetkých členov iniciatívy 
NOVÉ MiESTO (7 z 8 bolo zvolených). 
Tým, že sme boli vizuálne známi sme 
pomohli prostredníctvom vyjadrenia 
podpory aj ďalším kandidátom, čoho 
výsledkom je absolútne otočenie poli-
tických síl v zastupiteľstve a vytvorenie 
prvého väčšinového poslaneckého 
klubu v našom meste. Vďaka tomu sme 
hneď po voľbách začali rokovať s primá-
torom o našom programe, ktorý sa už 
v decembri začal postupne realizovať. 
Musím povedať, že ak to ľudia myslia 
úprimne a nenájde sa mnoho rušivých 
elementov, tak predvolebné sľuby 
nemusia byť platné len do dňa volieb.

odlišná od mnohých iných miest 
z pohľadu nerovnováhy politických síl 
medzi zastupiteľstvom a primátorom. 
Z toho dôvodu sme sa na konci roka 
2017 stretli viacerí aktívni ľudia spolu 
s niektorými vtedajšími poslancami 
a založili sme občiansku iniciatívu 
NOVÉ MiESTO, nakoľko sme chceli 
naše aktivity a vynaloženú energiu 
sústrediť pod jednu hlavičku. Dohodli 
sme si spoločný postup a pokračovali 
sme v organizovaní rôznych eventov 
pre občanov mesta tak ako dovtedy, 
avšak spoločnými silami. Založili sme 
si webové sídlo, facebookovú stránku, 
Instagram, distribuovali sme (aj 
v súčasnosti) informačný občasník do 
schránok a začali sme makať. Upra-
tovanie mesta, rekreačných oblastí, 
fotosúťaž pre občanov, obnovenie 
novomestského korza a mnohé iné 
akcie boli tie, na ktoré si ľudia zvykli, 
a vďaka ktorým si začali uvedomovať, 
že aj v našom meste to môže žiť. 
Z občianskych aktivistov sa neskôr stali 
kandidáti na poslancov. Každý predsta-
vil svoje priority, pričom sme mali tiež 
jeden veľký spoločný program. Musím 
však povedať, že posledné dva mesiace 

školy Centra voľného času a v Rade pre 
participatívny rozpočet.

miroSlAVA melicherčíkoVá (mm) 
študovala na FSEV UK bakalársky 
študijný program európske štúdiá 
a momentálne je v prvom ročníku 
magisterského štúdia na ÚVP FSEV UK. 
Do funkcie poslankyne obecného zastu-
piteľstva obce Oslany bola zvolená vo 
voľbách 10. 11. 2018 a pôsobí ako pred-
sedníčka komisie pre kultúru, členka 
sociálnej komisie a členka komisie pre 
ochranu verejného záujmu. 

Ako ste robili kampaň?
rč: Tým, že som založil občianske 
združenie K VECI a vyjadroval som 
sa k veciam verejným (doslova som 
sa nebál, niektoré témy boli naozaj 
dosť vážne) a pracoval na rôznych 
projektoch, dostával som sa do pove-
domia občanov Bernolákova. Kampaň 
zrejme išla ruka v ruke s mojou prácou 
v občianskom združení. Bol som 
aktívny a ľudia si na to zvykli, začali 
ma vnímať ako niekoho, kto má na veci 
názor a nebojí sa ho vyjadriť. Preto 
ľudia v roku 2014 očakávali, že budem 
kandidovať na starostu obce. Myslím 
si, že skôr by ich prekvapilo, ak by som 
nekandidoval. V rámci svojej kampane 
v roku 2014 som pozval do diskusie 
všetkých kandidátov na starostu obce 
(boli štyria). Ani jeden z nich neprišiel. 
Sedel som za stolom sám… Pre obyva-
teľov Bernolákova to však bola veľká 
udalosť, prišlo ich naozaj veľa. Prvýkrát 
bolo zvolané verejné stretnutie, kde 
sa mohli pýtať a hovoriť, plán bol, že 
s kandidátmi na starostu. Nakoniec 
som diskutoval s nimi sám. Bola to 
zaujímavá skúsenosť…
Kampaň som realizoval aj formou letá-
kov, ktoré som im vkladal do schránok. 
V letáku som ozrejmil, čo by som chcel 
robiť vo funkcii starostu obce. Žiadne 
plagáty, žiadne bilboardy. V roku 2018 
som urobil verejnú diskusiu s občanmi, 
na ktorú som pozval aj potenciálnych 
kandidátov na poslancov obecného 
zastupiteľstva a spoločne sme sa pred-
stavili a odpovedali na otázky. Opäť som 
pripravil volebný leták do schránok. 
Jeden plagát som mal vyvesený na 
mieste určenom pre všetkých kandidá-
tov. Bilboardy opätovne žiadne.
Tm: Kampaň bola hlavne náročná, 
fyzicky aj psychicky, k čomu sa ešte 
vrátim. Situácia v našom meste nebola To
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mm: Kampaň som robila skutočne 
nízko-nákladovo a svojpomocne. 
Komunikovala som s voličmi cez svoj 
bežný facebookový profil pomocou 
verejných príspevkov. Takto som 
oznámila svoj zámer kandidovať 
a keďže som kandidovala ako nezávislá 
kandidátka, tiež som takto oznámila 
začiatok zberu podpisov na kandi-
datúru. Následne som navštívila ľudí, 
ktorí prejavili záujem podporiť moju 
kandidatúru podpisom. Stretnutia 
s nimi som absolvovala veľmi rada 
a neraz som prehodila pár slov. Tiež 
pre mňa podpisy zbierali rodinní 
príslušníci, priatelia a známi. Potrebný 
počet podpisov (200 a pár navyše) som 
odovzdala miestnej volebnej komisii. 
Dva týždne pred voľbami som rozniesla 
svojpomocne vytlačené a „krvopotne“ 
narezané letáčiky do takmer každej 
schránky (v niektorých prípadoch 
som sa príliš zľakla psíka alebo som 
schránku jednoducho nevedela nájsť). 

Pomohlo/pomáha Vám štúdium na 
ÚVp pri výkone funkcie?
rč: Štúdium na ÚVP ma veľmi zaují-
malo, bavilo. I keď priznám sa, niekedy 
som nestíhal školu, práve kvôli práci 
v občianskom združení, ktorá ma úplne 
pohltila. Doma už boli zo mňa pekne 
nervózni, báli sa, že školu nedokončím. 
Počas študovania na vysokej škole 
som sa utvrdil v tom, že toto je to 
pravé, čo chcem v živote robiť. Škola 
ma nasmerovala a na 100 % posunula 
v mojom živote do komunálnej politiky. 
Mal som tú česť stretnúť na škole veľa 
odborníkov a sledujem, že stále sú 
aktívni na škole, čo ma teší. A keď ich 
vidím v médiách, tak sa vždy pochválim, 
že ma učili na vysokej škole.
Tm: Určite áno! Štúdium ako také 
prináša človeku poznanie, ktoré by mal 
využiť v oblasti, ktorej sa venuje tak, 
aby zmenil veci k lepšiemu. Je šťastie, 
že mám možnosť dostávať práve také 
informácie a vzdelanie počas môjho 
štúdia. Môžem napr. spomenúť, že som 
si o.i. na každom stretnutí so študen-
tami robil pre seba poznámky práve 
pre potreby potenciálneho výkonu 
funkcie poslanca, hoci som nevedel, či 
budem alebo nebudem zvolený. Išlo 
vždy o informácie, ktoré boli relevantné 
a najmä funkčne aplikovateľné do pros-
tredia verejnej správy ako takej. Ešte 
teraz mám napr. od konca februára 
2018 na pracovnej ploche počítača 

word súbor s názvom „Finančný 
manažment – zabezpečovanie 
služieb“, kde mám uvedené základné 
dogmy týkajúce sa externalít, statkov, 
transakčných nákladov, či zlyhania 
kolektívneho konania a mnoho ďalších 
vecí popísaných kde-kade po papieroch.
mm: Štúdium na ÚVP (aj predchá-
dzajúce štúdium na ÚEŠMV) mi veľmi 
pomohlo sa zorientovať v kompeten-
ciách samospráv a dáva mi neustále 
podnety na zmeny a zlepšenia, vďaka 
ktorým by aj naša samospráva mohla 
fungovať (ešte) lepšie. Obohacujúce sú 
pre mňa okrem klasických prednášok 
a seminárov aj hodiny s hosťami 
z praxe. Tiež musím povedať, že 
vyučujúci na ÚVP sú naozaj ústretoví 
a rešpektujú povinnosti spojené 
s mojím výkonom funkcie.

Aké ciele ste si stanovili dosiahnuť 
počas funkčného obdobia?
rč: Urobiť maximum, čo sa dá pre 
Bernolákovo. Všetko, čo som sa naučil 
sa snažím aplikovať v práci. Vstávam 
s pocitom, že robím, ako najlepšie viem 
a zatiaľ to občania ocenili a vnímajú 
dobre. Samozrejme mám aj svoj 
súkromný život, tak musím umne 
lavírovať medzi prácou a ním.
Tm: Splniť program, s ktorým som do 
výkonu poslanca išiel. Ak by som však 
mal byť konkrétny, tak vzhľadom na 
moje zameranie sa venujem elektro-
nizácii služieb v našom meste, ďalej 
zvyšovaniu participácie občanov na 
tvorbe politík a účasti na zasadaniach 
orgánov mesta, zvýšená pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím a ich rodi-
nám a samozrejme maximalizovať reali-
záciu jednotlivých bodov spoločného 
programu poslaneckého klubu. Ak by 
som mal odpovedať z pohľadu človeka, 
neposlanca, tak chcem skončiť funkčné 
obdobie s presvedčením, s ktorým 
som do toho išiel, pretože skúsenosť 
kampane mi ukázala, že ľudia dokážu 
veľmi rýchlo zlomiť svoj charakter, ak 
im je „hodená kosť“ a to dokáže byť 
niekedy veľmi demotivujúce.
mm: Chcela by som priblížiť samo-
správu občanom (napríklad komuniká-
ciou cez sociálne siete), zvýšiť ich zapo-
jenie. Taktiež by som chcela neustále 
zvyšovať transparentnosť, organizovať 
kvalitné a hodnotné kultúrne podujatia 
a budovať komunitu a spolupatričnosť, 
zvyšovať spoločnú identitu a spolupat-
ričnosť medzi občanmi.

Čo považujete za svoju ústrednú 
agendu?
rč: Mojou ústrednou agendou je 
práca s ľuďmi, neustály kontakt s nimi. 
Snažím sa im pomáhať. Keď to nejde, 
snažím sa im vysvetliť prečo a verím, 
že to pochopia. Pretože niečo proste 
aj nejde. Komunikujeme najčastejšie 
osobne, cez môj profil Smelo do 
starostu na sociálnej sieti, cez rôzne iné 
aplikácie v mobile, cez e-mail, telefón, 
sms a pod. Kým budem cítiť podporu 
od občanov a budem zdravý, idem 
s nimi ďalej. Mám túto prácu rád. 
Tm: Vzhľadom na zameranie mojej 
dizertačnej práce môžem povedať, že 
je to elektronizácia verejných služieb 
v našom meste a zároveň zvyšovanie 
občianskej participácie prostredníc-
tvom elektronických nástrojov.
mm: Je to jednoznačne približovanie 
samosprávy občanom a najviac kultúra. 
Keďže som sa stala predsedníčkou 
kultúrnej komisie, dostala som šancu 
organizovať kultúrne podujatia 
v obci. Keďže sa v kultúre angažujem 
už od detstva ako speváčka (nielen) 
ľudových piesní, je to oblasť, v ktorej 
sa cítim „doma“ a verím, že sa mi 
podarí zrealizovať aspoň zlomok 
z obrovského množstva nápadov, ktoré 
mi víria v hlave. Pár podujatí už máme 
za sebou, mnohé ďalšie nás tento rok 
čakajú, vrátane výročia prvej písomnej 
zmienky o našej obci. Prosím, držte 
mi pri výkone mojej funkcie palce. 
Komunálna politika jednoznačne nie 
je vždy jednoduchým pôsobiskom, no 
verím, že práve od najnižších úrovní 
samosprávy vieme postupne pozitívne 
ovplyvniť fungovanie celej správy štátu.

Absolventom držíme palce na to, aby 
sa im podarilo naplniť, čo si napláno-
vali. ▪ 

„Počas 
študovania na 
vysokej škole 
som sa utvrdil 
v tom, že toto 
je to pravé, čo 
chcem v živote 
robiť. Škola ma 
nasmerovala 
a na 100 % 
posunula 
v mojom živote 
do komunálnej 
politiky. Mal 
som tú česť 
stretnúť na 
škole veľa 
odborníkov 
a sledujem, že 
stále sú aktívni 
na škole, čo ma 
teší.“

ROZHOVOR
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Ukrajina je stále plná 
politického nepotizmu

ROZHOVOR

Igor, posledné mesiace, od septembra 
minulého roka, si strávil s nami na ÚVP, 
ako sa cítiš u nás?
Svoje pôsobenie na ÚVP považujem 
za úžasnú možnosť osobnostne rásť, 
predovšetkým v oblasti spoznávania 
vzdelávacieho systému v EÚ a dostať sa 
zároveň do bližšieho kontaktu so zahra-
ničnými výskumníkmi a výskumníč-
kami. Vzhľadom na moju expertízu 
ma zaujíma výskum v oblasti verejnej 
správy a manažmentu, čiže aj témy, 
ktoré riešite tu na FSEV.

Pripravil si si aj seminár, pracoval si so 
študentmi a študentkami na seminári. 
Zároveň si s nami viackrát sedel na 
spoločných stretnutiach o výskume 
a spolupracuješ s nami na aplikácii 
behaviorálnych vied na slovenských 
školách. Aký máš z toho celého pocit?
Áno, okrem vyššie spomenutého som 
mal túto možnosť. Považujem za dôle-
žité prezentovať vašim študentom aj 
praktický kontext a trendy v sociálnych 
a politických vedách, a to aj v kontexte 
krajiny, z ktorej pochádzam. Práca 
u vás na ústave je veľmi inšpiratívna 
a oceňujem prostredie, ktoré podpo-
ruje výskumnú prácu.

Aký máš pocit z našich študentov? 
Sú rozdielni v porovnaní so študentmi 
a študentkami u vás na Ukrajine?

Je to relatívne zložité porovnávať medzi 
ukrajinskými a slovenskými študentmi 
a študentkami, pretože prednáška, 
ktorú som mal možnosť mať u vás na 
ÚVP, z princípu neposkytuje priestor na 
úplný kontakt so študentstvom. Nazdá-
vam sa však, že sú si veľmi podobní. 
Ešte dúfam, že budem mať príležitosť 
viac preniknúť do ich tém aj na ďalších 
seminároch alebo vo výskumných 
projektoch. 

Tvoja manželka Julia bola na ÚVp 
takmer presne pred rokom. Takže ste 
sa u nás na ÚVp vystriedali. Ako 
ona spomína na svoj výskumný pobyt 
u nás? 
Možno povedať, že ona bola tak trochu 
prieskumníčkou toho, ako a či by bola 
vhodná bližšia spolupráca so FSEV. 
Aj vzhľadom na jej pozitívnu spätnú 
väzbu a spokojnosť, som sa rozhodol 
absolvovať ročný pobyt na ÚVP. 

Na čom aktuálne pracuješ Igor?
Aktuálne pracujem na výskume politic-
kej elity na Slovensku. Zameriavam sa 
pritom na poslancov NR SR. Zámerom 
tohto výskumu je, komparatívnou 
štúdiou, porovnať kvalitatívne ukazo-
vatele politickej elity na Ukrajine a na 
Slovensku. Zameriavam sa predovšet-
kým na kariérne cesty. 

Rozhovor s Igorom Kudinovom, ktorý pôsobí na Fakulte sociálnych vied a verejnej 
správy Zaporizhzhya National University na Ukrajine. Aktuálne je na ÚVP už 
druhý semester a spolupracuje s nami napríklad na projekte Zelené školy – 
behaviorálne intervencie na základných a stredných školách. S Igorom sme 
sa rozprávali nielen o jeho dojmoch z ÚVP, ale aj o našich študentoch, kurzoch 
a spoznávaní Bratislavy.

mATÚš SlobodA, autor je odborným asistentom Ústavu verejnej politiky

Mal si možnosť aj trochu cestovať 
po Slovensku, alebo aspoň spoznať 
Bratislavu? 
Áno, mal som to šťastie ísť pozrieť 
vaše hory. Pre mňa jednoznačne tá 
najviac fascinujúca časť Slovenska sú 
Tatry. Pohľad na nich je fascinujúci 
a ohromujúci. 

Igor, situácia v tvojej krajine je kompli-
kovaná. Avšak, ak by si mal porovnať 
Slovensko a Ukrajinu, ktoré oblasti 
sú tie, kde je Slovensko výraznejšie 
popredu a naopak, kde je na tom Ukra-
jina lepšie ako Slovensko?
Samozrejme, prvá vec, ktorá sa nedá 
opomenúť je rozvoj infraštruktúry 
na Slovensku – cesty, vlaky, verejná 
doprava, obecné služby a podobne. 
Zároveň musím povedať, že slovenská 
spoločnosť je viac pro-humánne 
nastavená. Na druhej strane však 
musím dodať, že ako cudzinec cítim 
rozdiely medzi členskými krajinami 
EÚ a nečlenskými krajinami. Ukrajina 
je stále plná politického nepotizmu 
a riešenie problémov neformálnymi 
spôsobmi, aj korupciou. 

Považujem 
za dôležité 
prezentovať 
vašim študentom 
aj praktický 
kontext a trendy 
v sociálnych 
a politických 
vedách, a to 
aj v kontexte 
krajiny, z ktorej 
pochádzam. 
Práca u vás na 
ústave je veľmi 
inšpiratívna 
a oceňujem 
prostredie, ktoré 
podporuje 
výskumnú prácu.

Ešte by som možno dodal, že Slováci sú 
viac stotožnení so západnými hodno-
tami, hlavne s ideou, že čas sú peniaze. 
Z toho pohľadu sa mi zdajú Slováci viac 
uzavretí.

Do konca tvojho výskumného pobytu 
zostáva ešte pár mesiacov. Aké sú 
tvoje plány? 
Posuniem sa do druhej fázy môjho 
výskumu. Tá pozostáva z osobných 
rozhovorov s poslancami NR SR. 
Taktiež plánujem pracovať na svojich 
jazykových zručnostiach – slovenských 
a anglických. Zároveň plánujem ďalej 
hľadať projekty, do ktorých by som 
mohol zapojiť ÚVP a vytvoriť možnosti 
na užšiu spoluprácu ÚVP a Zapori-
zhzhia National University.

Ďakujeme ti Igor za príjemnú 
a podnetnú spoluprácu a tvoj čas 
s nami! ▪
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Hosťami diskusie boli psychiater 
prof. Jozef Hašto, Monika Filipová 
z Ministerstva vnútra a náš externý 
doktorand z Masarykovej univerzity 
Jiří Nantl, ktorý zároveň pôsobil v poli-
tickej pozícií českej vlády. Diskusiu 
moderovali Emília S. Beblavá a Kata-
rína Staroňová. 

Koncept banality zla pri výkone funkcii 
štátu Hannah Arendtová defi novala na 
pomerne extrémnom príklade holo-
kaustu a úlohy Adolfa Eichmana v ňom. 
Adolf Eichman bol totiž vysokým 

dôstojníkom SS, ktorý spoluorgani-
zoval aktivity súvisiace s holokaustom. 
Banalita zla ľudí, ktorí sa podieľajú na 
výkone činnosti v mene štátu, sa však 
dá pozorovať aj v menej extrémnych 
príkladoch, a to napr. pri rozkrádaní 
štátu (na jeho rôznych správnych 
úrovniach), pri manipulácií s rozhod-
nutiami štátu, pri výkone rozhodnutí, 
s ktorými je úradník vo vnútornom 
mravnom rozpore. O tom, čo sa s tým 
dá robiť a ako sa dá legitímne a legálne 
vzdorovať autorite a nestať sa „užitoč-
ným idiotom“, sme diskutovali na tomto 

9. Public Policy Book Club

Témou deviateho 
stretnutia Public Policy 
Book Clubu-u, ktorý sa 
uskutočnil 17. októbra 
2018 na Ústave verejnej 
politiky, bola diskusia 
ku konceptu Hannah 
Arendtovej – banalita zla.
Predtým sme si pozreli 
fi lm, ktorý popisoval jej 
život, kariérnu dráhu, 
komunitu, v ktorej 
pôsobila, a koncepty, nad 
ktorými uvažovala. 

prof. emíliA beblAVá

Banalita zla Hannah Arendtovej

Public Policy Book Club-e. Ide o tému, 
ktorá je v kontexte spravovania vecí 
verejných dôležitá, lebo o činnostiach 
štátu rozhodujú a ich výkon majú na 
starosti konkrétni ľudia, s konkrétnym 
hodnotovým rámcom, presvedčeniami, 
postojmi a ambíciami. 

S našimi hosťami sme sa zhodli na tom, 
že v rámci politicko-administratívnych 
vzťahov majú mať priestor na defi nova-
nie verejného blaha/verejného záujmu 
okrem politikov aj úradníci a aj iní 
aktéri, ako sú napr. média, mimovládne 
organizácie a pod.. Inak by hrozila 
totalitárna, resp. autoritatívna spoloč-
nosť. Preto je dôležité vnímať, či nie je 
demokracia ohrozená, a to napr. cez 
obmedzovanie slobody slova a „zace-
mentovanie“ hierarchie. Na strane 
druhej je evolučne človek organizovaný 
a socializovaný v skupinách, ktorým je 
lojálny. Skupina mu poskytuje priestor 
pre prežitie a vlastnú realizáciu. 
Prof. Hašto v tejto súvislosti poukázal 
na experiment, ktorý na Yalovej univer-
zite od roku 1961 uskutočňoval Stanley 
Milgram. Bol robený na skupinách 
rôznych profesijných a vzdelanostných 
skupín a skúmal ich sklon podriadiť sa 
autorite, teda osobe, ktorá im dávala 
inštrukcie vykonávať aktivity, ktoré boli 
v rozpore s ich svedomím. Experiment 
ukázal, že asi dve tretiny ľudí poslúchli 
dané pokyny. Zároveň však ukázal, že 
čas ľudí s tým mala problém. Tu je 
dôležité, aby sa daná skupina ľudí bola 
schopná skoordinovať na zmenu a aby 
sa v spoločnosti rozvíjal prirodzený cit 
pre ľudskosť a komplexná empatia. Na 
úrovní organizácií sa uskutočňujú napr. 
tréningy asertívneho správania, ktoré 
učia, ako v daných situáciach účinne 
zasiahnuť. Existujú aj vedné odbory, 
ktoré sa venujú kultúre vzťahov, odpo-
rúčame pozrieť napr. práce Alberta 
Emmonsa. Aj legislatíva v súčasnosti 
umožňuje odporovať formálnej auto-
rite a za istých okolnosti získať právnu 
ochranu, ak zapískame na píšťalke 
(whistleblowing) pri odhalení nekalých 
aktivít v organizácií. Účinnosť danej 
legislatívy je otázna. Spoločnosť takisto 
môže oceňovať tých, ktorí sa postavia 
nesprávnemu prístupu vo verejnom 
sektore. V slovenskom kontexte je 
príkladom ocenenie Biela vrana. ▪ 
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Máme zastropovať  
dôchodkový vek? Fakty 
hovoria skôr proti návrhu
miroSlAVA melicherčíkoVá, autorka je študentkou magisterského programu ÚVP

KOMENTÁRE

Naši študenti a študentky aktívne uvažujú o aktuálnych problémoch a témach. 
V rámci kurzu Techniky vedeckého písania mali možnosť napísať argumentačnú 
esej na tému zastropovania veku odchodu do dôchodku. Naša študentka Mirka 
Melicherčíková argumentuje proti návrhu zastropovania dôchodkového veku. 
Prečítajte si jej argumenty! Aký názor máte vy? (ppn)

Proti zastropovaniu veku odchodu 
do dôchodku v Slovenskom kontexte 
hovorí množstvo argumentov. V súčas-
nosti sa vek odchodu do dôchodku 
prispôsobuje strednej dĺžke života 
a zvýhodňuje ženy – matky. Návrh 
novely Ústavy SR z dielne skupiny 
poslancov SMER-SD bude preroko-
vaný v NR SR už v druhom čítaní. Tento 
návrh vek odchodu do dôchodku garan-
tuje vo veku 64 rokov a zvýhodňuje 
všetkých, ktorí vychovali dieťa. Na prvý 
pohľad sa môže zdať, že takýto krok 
prospeje hlavne občanom a odstráni 
neistoty prameniace z rastu strednej 
dĺžky života. Je však otázne, akým 
spôsobom to občanom prospeje a či sú 
benefity naozaj vyššie ako nevýhody 
zastropovania dôchodkového veku na 
64 rokov. Predpokladáme, že s takýmto 
krokom súvisia mnohé problémy 
a nevýhody, preto ho nepokladáme za 
vhodný.

Strávime na dôchodku rovnaký čas ako 
naši rodičia či deti?
Dôchodkový strop sa zásadne líši od 
súčasnej legislatívy a jeho zavedenie 
by viedlo k zásadným zmenám pre 
ďalšie generácie. Keďže v tomto 
prípade sa jedná o zmenu Ústavy, 
poslanci potrebujú ústavnú väčšinu, 
aby takýto zákon schválili. Schválením 

zmeny by bolo pre budúce vlády ťažšie 
dôchodkový strop prispôsobiť momen-
tálnym pomerom v spoločnosti. Tie sa 
týkajú najmä rastúcej strednej dĺžky 
života. V súčasnosti vek odchodu do 
starobného dôchodku kopíruje trendy 
strednej dĺžky života. Ako vidíme na 
nižšie uvedenom grafe, stredná dĺžka 
života rastie, preto na základe údajov 
zo Štatistického úradu SR Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny vek 
odchodu do dôchodku pravidelne aktu-
alizuje. (Opatrenie MPSVR č. 227/2017 
Z. z.) Týmto spôsobom vieme docieliť, 
že ľudia dnes strávia v dôchodku 
rovnaký počet rokov ako ich deti či 
vnúčatá a predídeme tak rapídnym 
zmenám zákona v budúcnosti. (Novy-
sedlák & Porubský, 2018) Z uvedeného 
vyplýva, že stanovením stropu by sa 
dôchodkový vek pravdepodobne stal 
nepružnou inštitúciou zakotvenou 
v ťažšie meniteľnom ústavnom zákone, 
ktorá sa neprispôsobí súčasnému 
stavu spoločnosti. Ľudia by tak vďaka 
rastúcej strednej dĺžke života mohli 
tráviť v dôchodku viac rokov, čo môže 
mať, ako nižšie uvádzam, dopad na 
verejné financie. 
 

Je rozumné prijať zákon, ktorého 
dopad nepoznáme?
Návrh zákona v Doložke vplyvov 
neanalyzuje konkrétny dopad takéhoto 
zákona, odborníci však poukazujú na 
jeho negatívny vplyv na ekonomiku. 
Preto sa jeho prijatie môže javiť ako 
nerozumný krok. Ako poznamenali 
vo svojim analytickom komentári 
M. Porubský a V. Novysedlák (2018), 
predkladatelia novely Ústavy zatiaľ 
nezverejnili analýzu vplyvov a dopadov 
tejto zmeny, ani nepodložili jej potrebu 
a dôležitosť konkrétnymi dátami. 
Doložka vplyvov síce existuje, no nepo-
skytuje komplexný prehľad prognóz, 
ako by takáto zmena mohla ovplyvniť 
verejnosť. Konštatuje len, že predmetný 
návrh nemá žiadne negatívne vplyvy 
na najbližšie dva roky, pripúšťa ich 
v dlhodobom horizonte. (Doložka, 
2018) Vo Vznesených pripomienkach 
v rámci medzirezortného pripomien-
kového konania (2018) aj Národná 
banka Slovenska vyjadruje nesúhlas 
s nesystémovosťou takéhoto opatrenia. 
Konkrétne poukazuje na nekorektnosť 
analýzy vo vyššie spomínanej Doložke 
a zdôrazňuje očakávané stúpnutie 
podielu ľudí v poproduktívnom veku 
z 21 % na 57 % do roku 2070. Z analýzy 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
tiež vyplýva, že tento zákon by sa 

týkal až mužov a žien nastupujúcich 
do dôchodku v roku 2030. Z vyššie 
uvedeného sa teda môže zdať, že ide 
o neuvážený krok bez informácií o jeho 
dlhodobom dopade. 
S tým súvisí otázka zaťaženia verejných 
financií. Doložka či dôvodová správa 
síce neponúkajú konkrétne dáta, Rada 
pre rozpočtovú zodpovednosť ponúka 
hneď niekoľko prognóz. Ak vek ľudí 
vstupujúcich do dôchodcovskej etapy 
života ostane fixný a vek dožitia ľudí 
naďalej porastie, dôchodok bude obča-
nom vyplácaný dlhší čas. Z toho vyplýva 
potreba dôchodky znížiť alebo zvýšiť 
odvody, z ktorých sú financované. Podľa 
analýzy Rady pre rozpočtovú zodpo-
vednosť sú v súčasnosti výdavky na 
penzie nižšie ako v krajinách so staršou 
populáciou. Na Slovensku však prog-
nózy tiež očakávajú budúce starnutie 
populácie, preto výdavky na penzie 
každopádne porastú (Novysedlák & 
Porubský, 2018). Taktiež, zastropova-
nie dôchodku môže viesť k spomaleniu 
rastu ekonomiky. Môže k tomu dôjsť 
na základe zníženia počtu ľudí na trhu 
práce, čo vedie k nižšej životnej úrovni 
a automatickému zníženiu dôchodkov 
o 10 % (Novysedlák & Porubský, 2018). 
Z toho vyplýva pre štát niekoľko 
možností – buď zníži výdavky verejnej 
správy, samotné dôchodky, alebo zvýši 
dane a odvody pre ľudí v produktívnom 
veku (Novysedlák & Porubský, 2018). 
Vo Vznesených pripomienkach (2018) 
na tento fakt poukazuje aj NBS: zvyšo-
vanie populácie v dôchodkovom veku 
by finančne zaťažilo sociálny systém, 
a tým nie len dôchodkový systém, ale aj 
financie vynakladané na zdravotníctvo 
či školstvo. Na túto problematiku tiež 
vo Vznesených pripomienkach v medzi-
rezortnom konaní reaguje Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré 
rovnako poukazuje na jeho vplyvy na 
právo sociálneho zabezpečenia, kde 
môže takýto krok negatívne ovplyvniť 
iné formy sociálneho zabezpečenia. 
Táto záťaž sa na Slovensku dá zatiaľ 
iba predpovedať, v okolitých krajinách, 
ktoré dôchodkový vek zastropovali, sa 
už začína prejavovať.

Dôchodkový strop vo Vyšehradskej 4
Neprimeraná záťaž a problémy, ktoré 
dôchodkový strop môže spôsobiť, 
sa dajú ilustrovať na krajinách 
Vyšehradskej 4, ktoré už podobné 
opatrenie prijali. V Českej republike 
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sa zákonná hranica veku odchodu do 
dôchodku 65 rokov začne prejavovať 
v roku 2030 a už teraz je jasné, že počet 
dôchodcov porastie o 200-tisíc, a preto 
klesne počet ľudí platiacich odvody 
a porastie deficit. Predpokladá sa tiež, 
že Maďarsko s rovnakým dôchodkovým 
stropom bude prechádzať obdobnými 
problémami (Votrubová, 2018). Zákon 
v českej podobe je však možné meniť 
a každých päť rokov prispôsobovať 
trendom a potrebám obyvateľov 
(Aktuality, 2017). V Poľsku stanovili 
dôchodkovú garanciu na 65 rokov pre 
mužov a 60 rokov pre ženy (European 
Trade Union Association, 2018). Keďže 
dôchodok sa počíta z príspevkov počas 
života, pri kratšej dobe prispievania 
a dlhšej dobe dožitia dôchodky klesnú 
o 6 % ročne. Najmä pre poľské ženy 
skorý odchod do dôchodku znamená 
minimálne možné vyplácané sumy 
(European Trade Union Association, 
2018). Na základe týchto príkladov 
môžeme predpokladať, že rozsiahle 
negatívne vplyvy by sa týkali aj občanov 
Slovenska. Navyše, vo všetkých týchto 
krajinách je dôchodkový strop stano-
vený zákonne, zatiaľ čo na Slovensku 
sa týka zmeny Ústavy. To súvisí 
s vyššie spomínanými problémami 
s pružnosťou takéhoto zákona – robí ho 

ťažšie meniteľným, čo môže spôsobiť 
problémy budúcej generácii, práve 
tej, ktorej sa zmeny najviac dotknú 
spomínanými negatívnymi vplyvmi na 
sociálny systém.

Dôchodkový strop – rovnoprávnosť 
a vplyv na rodiny
Súčasné nastavenie našej legislatívy 
zvýhodňuje ženy, ktoré mali deti 
a v porovnaní s mužmi znižuje ich vek 
odchodu do dôchodku (Novysedlák & 
Porubský, 2018). Podobne je to v novej 
poľskej legislatíve. V návrhu zmeny 
slovenskej ústavy však nachádzame 
formuláciu, ktorá môže znamenať 
dôchodkové zrovnoprávnenie žien 
a mužov. V návrhu zmeny ústavy aj 
dôvodovej správe sa ako zvýhodnená 
skupina neuvádzajú iba ženy, ale všetci, 
ktorí vychovali dieťa (Dôvodová správa 
2018, Návrh zmeny Ústavy SR, 2018). 
Tento krok sa dá vnímať ako pozitívny 
z viacerých hľadísk – dáva rovnaké 
práva obom pohlaviam a navyše je 
(aj podľa samotného návrhu zmeny 
Ústavy) motivujúcou pro rodinnou poli-
tikou, ktorá môže mať pozitívny vplyv 
na zníženie spomínaného starnutia 
populácie a pomôcť zvýšiť pôrodnosť 

– ženy aj muži by po schválení zmeny 
Ústavy boli za výchovu detí rovnako 

odmenení. Druhú stranu mince 
môžeme vidieť práve v tom, ako starost-
livosť o deti negatívne ovplyvní výšku 
dôchodku. Ženy (predpokladáme, že 
rovnako aj muži), ktoré časť produktív-
neho veku venujú starostlivosti o dieťa 
majú v tomto čase hradené odvody 
štátom, čiže znevýhodnení nie sú. Po 
ukončení starostlivosti však prichádza 
ťažšie začlenenie na trh práce, nižší plat 
a následné nižšie penzie (Novysedlák & 
Porubský, 2018). Dá sa súhlasiť s vyjad-
reniami Rady pre rozpočtovú zodpo-
vednosť, že vhodnejšou pro rodinnou 
politikou ako rovnaký dôchodkový 
strop pre obe pohlavia by bolo hlbšie 
riešenie problematiky opätovného 
začlenenia sa na trh práce po materskej 
a rodičovskej dovolenke. 

Legitimita novely Ústavy 
Mnohí občania novelu Ústavy 
o dôchodkovom strope považujú za 
užitočnú a vyjadrujú jej podporu, 
preto má určitú legitimitu. Podľa 
najnovších správ odbory KOVO 
vyzbierali už viac ako 182-tisíc podpisov 
petície za referendum o dôchodkovom 
strope (Denník N, 2018). Ako sa píše 
v dôvodovej správe pre predkladanú 
novelu Ústavy, táto novela má za cieľ 
zabezpečiť určitú stabilitu a garanciu 

dôchodkového veku, ktorá je medzi 
občanmi žiadaná. Predmetná novela 
tiež zakotvuje podporu dobrovoľného 
dôchodkového sporenia. To by malo 
umožniť vyrovnávanie prípadných 
rozdielov vo výške dôchodku, a tiež 
podporiť dodatočné zabezpečenie ľudí 
v dôchodkovom veku (Návrh zmeny 
Ústavy SR, 2018). Časť verejnosti teda 
o dôchodkový strop prejavila záujem 
a predmetná novela súčasne podporí 
dobrovoľné sporenie na dôchodok. 
Preto možno toto opatrenie (napriek 
tomu, že hlas ľudu nie vždy garantuje 
kvalifikovanosť názoru) označiť za 
legitímny krok.

Čo z toho vyplýva?
Napriek pozitívam zdanlivej stability, 
rovnosti pohlaví či vôli občanov 
prevažujú argumenty, z ktorých 
vyplýva, že zastropovanie veku 
odchodu do dôchodku na Slovensku 
na 64 rokov nie je vhodnou verejnou 
politikou a nesie v sebe viacero negatív. 
Dôchodkový strop spôsobí skostnate-
nie a dobovú neaktuálnosť inštitúcie 
starobného dôchodku (aj kvôli jeho 
ústavnej podobe), zaťaží verejné finan-
cie a vytvorí potrebu kompenzačných 
opatrení. Negatívne dôsledky zastro-
povania dôchodkov možno pozorovať 
v analýzach z prostredia našich susedov 
z V4, ktorí už podobné opatrenie 
prijali. Navyše, žiadne oficiálne analýzy 
neposkytujú prehľad o dopadoch 
dôchodkového stropu na životy obča-
nov v horizonte viac ako dva roky. Tiež 
predkladatelia nijakým spôsobom do 
hĺbky neodôvodňujú prijatie takéhoto 
opatrenia. O zmene Ústavy mala NR SR 
hlasovať na schôdzi na konci novembra 
2018, hlasovanie sa však presunulo na 
január. OZ KOVO môže zatiaľ získať 
ďalšie podpisy na referendum alebo 
predkladatelia návrhu na predloženie 
relevantných analýz.
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KOMENTÁRE

kAŽdÝ ArgumenT sa skladá z troch 
častí – tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz.

TVrdenie je ako základ argumentu 
tzv. claim/statement. Ide o základ argu-
mentu. Napríklad tvrdenie, že niečo 
nejakým spôsobom funguje na svete. 
Tvrdenie v tomto zmysle predpoklad 
(P) a zároveň aj záver (z), ktorý vyplýva 
z predpokladu.

druhou zloŽkou Je VySVeTlenie 
tzv. evidence. V praxi ide o vysvetlenie 
prečo platí dané tvrdenie. Musíme 
pritom vedieť odpovedať na otázku 
prečo/Ako – inými slovami, dať 
dôkazy. Vysvetlenie (kauzálne 
argumenty) sú kroky ako sme dospeli 
k záveru. Celý kauzálny reťazec môže 
vyzerať napríklad takto:
P – K1 – K2 – K3 – K4 – z 

TreŤou zloŽkou ArgumenTu Je 
dÔkAz. Tým môže byť napríklad 
štatistický údaj, vychádzajúci z rele-
vantnej štúdie alebo z inštitúcií (napr. 
Eurostat). Môžeme taktiež používať 
príklad alebo ilustrácie, avšak tu 
musíme dať pozor na to, aby bol daný 
príklad relevantný. Príklad môžu slúžiť 
na vytvorenie analógií, ak napríklad 
chceme prirovnať správanie ľudí 
k nejakému javu. Takto dôkaz vo forme 
analógie má však v princípe najnižšiu 
silu. 

Tvorba argumentov 
v akademickej práci

V praxi môžeme dávať pri argumentácii 
dôraz na niektoré slová, či slovné 
spojenia. Inými slovami dávať do 
vyjadrení aj emócie. Zároveň je občas 
dôležité pripomenúť, prečo je daný 
argument relevantný pre danú situáciu.  
S výstavbou argumentov súvisí aj 
tvorba paragrafov, v ktorých majú byť 
umiestnené argumenty. 

Základným princípom paragrafu je, že 
by mal vo všeobecnosti obsahovať len 
jednu myšlienku. Paragraf je priestor 
na argument a jeho podporenie cez 
dôkazy. Paragraf by mohol mať nasle-
dujúcu štruktúru:

mATÚš SlobodA, autor je odborným asistentom Ústavu verejnej politiky
AlexAndrA polákoVá-SuchAloVá, autorka je odbornou asistentkou Ústavu verejnej politiky

1. Úvodná veta – otvorenie paragrafu, 
ktorou môže byť aj úvod argumentu 

– tvrdenie
2. Poskytnutie vysvetlenia úvodnej vety 

a tvrdenia
3. Je potrebné uviesť limity vašej úvahy 

– jasne ohraničiť argument 
4. Ponúknite ilustráciu, príklad na vašu 

argumentáciu, ktorá pomôže čitate-
ľovi spracovať text, napr. odkážte na 
udalosť, výskum, dáta.

5. Syntetizujte ponúknuté informácie 
– syntéza predchádzajúcich viet 
a vyvodenie záveru. 

zdroJ
https://sk.pinterest.com/vbbantula/
readingwriting-tips/ ▪
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