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Editorial
Milí čitatelia, pred sebou máte
posledné číslo PPNka v akademickom roku 2016/2017. Pre niektorých
z Vás nasleduje vytúžená letná
pauza, pre iných, poštátnicových
absolventov obzeranie sa po nových
zamestnaniach.
Ešte predtým Vám v časopise
prinášame viaceré reportáže.
Viac o tom, aké je prežiť pol roka
na Erazme v Brne sa dozviete
od Matúša Slobodu, štvordňový
zimný seminár regionálnych
vied v Tatranskej Lomnici svojim
príspevkom popisuje Martin
Kollárik. V rubrike rozhovory sa
doc. Katarína Staroňová pýtala pani

profesorky Rublíkovej na jej dojmy
z pôsobenia na ÚVP, prečo ju učenie
baví, ale aj ako sa nebáť kvantitatívnych metód. Druhý rozhovor
v tomto čísle je s našou úspešnou
absolventkou doktorandského
štúdia Jankou Kubíkovou, ktorej
gratulujeme k úspešnej obhajobe
dizertačnej práce na tému: Politickoadministratívne vzťahy na lokálnej
úrovni: Politizácia v kontexte
mestských firiem. Martin Dubéci
približuje diskusiu v poradí už
šiesteho Public Policy Book Clubu,
ktorý sa uskutočnil na začiatku mája.
Konvent študentských reprezentácií
Univerzity Komenského spolu

s nosnými témami nájdete v článku
Tomáša Maleca. V aktuálnom PPNku
tradične nechýbajú novinky z ÚVP,
rubrika odporúčame a taktiež
recenzia druhého dielu knihy Ťažké
rozhodnutia, ktorú napísal Eduard
Bakoš z Masarykovej univerzity.
Tešiť sa môžete na článok o tom,
ako byť dobrým školiteľom od
Alexandry Polákovej Suchalovej
a dva príspevky odbornej prílohy.
Prajeme Vám pekné leto.
Jakub Varíni, šéfredaktor a celá
redakcia ÚVP

2

novinky & aktuality

Diskusia:
Transparentnosť,
politizácia a možnosť
kontroly mestských
firiem

JÚn 2017

Úspešná obhajoba
dizertačnej práce
Janka Kubíková úspešne obhájila svoju
záverečnú dizertačnú prácu na ÚVP pod
vedením docentky Sičákovej-Beblavej
na tému: Politicko-administratívne
vzťahy na lokálnej úrovni: Politizácia
v kontexte mestských firiem, v ktorej sa
venovala miere politizácie pri výbere
výkonných riaditeľov a členov štatutárnych orgánov v mestských firmách, a to
na vzorke sto najväčších slovenských
samospráv. Konkrétne pracovala so
vzorkou 179 mestských firiem, ktoré
sú v stopercentnom vlastníctve slovenských samospráv. Viac o výsledkoch jej
práce sa dočítate v odbornej prílohe. ▪

6. Public Policy Book
Club: Creating public
Value
Tretí máj priniesol diskusiu v poradí
už 6. PPBC, v ktorej moderátor Martin
Dubéci s hosťami Radoslavom Baťom,
ktorý je poradcom prezidenta a bývalým šéfredaktorom časopisu TREND
a Branislavom Žúdelom, analytikom
Inštitútu finančnej politiky na MF SR
diskutovali o myšlienkach knihy Marka
Moora: Creating Public Value. Jednou
z otázok bolo aj to, či by sme mali štát
riadiť ako firmu, alebo, či by sa mali

úradníci učiť čo najviac do manažérov
v súkromnom sektore? Hostia vraveli
aj o tom, aký je život, prekážky a výzvy
manažérov vo verejnom sektore a koľko
sa vedia naučiť z toho súkromného.

pokračovanie na str. 3 ►►

Moderátormi diskusie boli Martin
Kollárik s Jankou Kubíkovou a spoločne
s hosťami Jánom Hrčkom (poslanec
MsZ Bratislava), Michalom Piškom
(TIS), Ivanom Ročákom (poslanec MsZ
Ružomberok) a zástupcami Dopravného podniku Bratislava Mariánom
Áčom, Darinou Peťovskou diskutovali
na tému verejnej kontroly mestských
firiem. ▪

ÚVP na konferencii
v Prahe
Doktorandi Matúš Sloboda a Martin
Kollárik prezentovali výsledky svojich
výskumov na doktorandskej konferencii Sociologie, Veřejné a sociální politiky
organizovanou Univerzitou Karlovou
V Prahe. ▪

Diskusia: Čo ukázala
aplikačná prax Zákona
o whistleblowingu
Na začiatku apríla hostia s Jakubom
Varínim diskutovali o tom, čo priniesli
dva roky existencie Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktorý
je na Slovensku účinný od januára 2015.
Pozvanie prijali Michal Cenkner zo
Slovenského národného strediska pre
ľudské práva, Barbora Tholtová z TIS,
za Nadáciu zastavme korupciu advokátka Marinna Leontiev a taktiež Iveta
Ferčíková ako zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Na diskusií zaznela nielen
stručná charakteristika Zákona, ale aj
popis úloh a aktivít, ktorým sa pozvaní
hostia v súvislosti s ním venujú. Na záver
pozvaní hostia priniesli reflexiu, prečo
sa podľa nich do súčasnej doby nepodarilo Zákon efektívne implementovať,
a to aké kroky by bolo potrebné podniknúť v súvislosti s jeho úpravou. ▪
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Public Policy Book Club
Dá sa štát riadiť ako ﬁrma?

MaRtin DUBéCi, autor je externý doktorand Ústavu verejnej politiky

V šiestom Public Policy
Book Clube sme sa
pozreli na to, či je štát
ako firma. Predmetom
debaty bolo Creating
Public Value od Marka
Moora. Kniha sa venuje
analýze verejných
organizácií a tvorbe
verejnej hodnoty. nie
z pohľadu inštitúcie štrukturalistického, ale
prostredníctvom aktérov.

Kniha nepracuje s pozitivistickou,
vedeckou metodológiou, ale normatívne, prostredníctvom príbehu
niekoľkých konkrétnych verejných
manažérov a spôsobu riadenia ich
organizácií ilustruje hodnoty a prístupy,
ktoré obhajuje autor.
na rozdiel od súkromných firiem,
kde je cieľ jasný, zisk, je pri verejných
inštitúciách komplikovanejší. Verejní
manažéri musia identifikovať verejnú
hodnotu, ktorú tvoria a vytvoriť pre ňu
podporu medzi decission-makermi a jej
užívateľmi. Je to komplexný proces,
ktorý si vyžaduje agilnosť a schopnosť
politickej orientácie – manažmentu,
tvrdí Moore.
Či sa dá s touto tézou súhlasiť, diskutovali Radoslav Baťo – bývalý ekonomický
novinár, ktorý bol neskôr hovorcom
premiérky Radičovej a dnes radí prezidentovi Andrejovi Kiskovi a Branislav
Žúdel, “kariérny vládny analytik”, člen
vedenia inštitútu finančnej politiky pri
Ministerstve financií.
Rozdiel medzi verejným a súkromným
manažovaním identifikovali obidvaja
diskutéri podobne ako Moore
a nespochybňovali ho. Pridanú
hodnotu “zručností” zo súkromného
sektora, ktorými sa vie inšpirovať vo
verejnom videli hlavne v konkrétnych

technických-manažérskych postupoch.
V plánovaní či kontrole plnenia úloh,
riadení teamov a feedbacku. Podľa slov
Braňa Žúdela sa ich snažia v čo najväčšej miere aplikovať pri fungovaní IFP.
Viac než nad sporom medzi súkromným a verejným sa diskusia rozvírila
okolo rozdielnych úloh kariérnych
a politických nominantov v procese
politického manažmentu. Braňo
Žúdel zdôraznil úlohu potreby posilniť
analytické a policy-analytické kapacity
na jednotlivých ministerstvách. Rado
Baťo by chcel vidieť šikovnejšiu prácu
kariérnych úradníkov v budovaní
politických vzťahov a schopnosti
vysvetliť a vybudovať podporu pre
svoju projekty medzi politikmi. obaja
sa zhodli, že všeobecne nízka úroveň
kvality ľudských zdrojov je bariérou
pre akýkoľvek substantívnejší rozvoj
verejných statkov. Rovnako na kariérnej aj politickej strane debaty.
V záverečnej časti sa diskusia preklopila do kariérnych odporúčaní pre
študentské obecenstvo. Braňo Žúdel
vyzdvihol profesionalizmus a kolektív
ako veľkú výhodu práce v analytických
sekciách verejnej správy. Rado Baťo sa
sústredil viac na manažérsko-politickú
prácu, s jedinou radou. “Užívať si to
a nebrať si veci tak osobne”. ▪
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rozhovor

Rozhovor
s prof. Evou Rublíkovou
DOC. KATARÍNA STAROŇOVÁ

Prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD. pôsobila na Ekonomickej Univerzite v Bratislave,
Fakulta Hospodárskej informatiky, Katedra štatistiky a na Slovenskej Akadémii
vied. Od februára 2017 pôsobí na Ústave verejnej politiky FSEV UK. Vo svojej
vedeckovýskumnej činnosti sa okrem iného venuje analýze a modelovaniu vývoja
nezamestnanosti na Slovensku, modelovanie vývoja zamestnanosti, miezd a inflácie,
taktiež nelineárnym modelom stochastických procesov typu ARCH a GARCH.
Od februára ste profesorkou Ústavu
verejnej politiky – aké sú Vaše dojmy
z tohto pracoviska (napr. aj v porovnaní s Vašimi skúsenosťami z Ekonomickej Univerzity)?
Moje dojmy sú veľmi dobré, podčiarknuté milými kolegyňami a komorným
prostredím.

Čo sa Vám na vyučovaní najviac páči/
nepáči?
Mám rada študentov, rada im odovzdávam svoje poznatky, teším sa z toh ,
že aspoň niekoľko z nich nadchnem
a presvedčím ich o užitočnosti toho,
čo práve počúvajú. A čo sa mi nepáči?
Ak študenti chodia na prednášky len
z povinnosti a vyrušujú alebo chodia na
cvičenia úplne nepripravení. Tiež ma
mrzí, že sa nesnažia klásť otázky alebo
na otázky odpovedať.

Ako sa pozeráte na rôzne mimokurikulárne aktivity, ktoré ÚVP organizuje
napr. Public Policy Book Club, diskusné
stretnutia, výskumné semináre
doktorandov?
Tieto aktivity ma priam fascinujú, ale
uvedomujem si, že sú vlastne dané
zameraním Ústavu a určite veľmi
nápomocné pre študentov.
Vaša špecializácia sú kvantitatívne
metódy, predmet z ktorého mnohí
študenti majú strach. Ako sa dá takýto
predmet učiť zaujímavo? Ako môžete
vy ako vyučujúca tento strach či
predsudky voči kvantitatívnym metódam odbúrať? Ako sa majú študenti
pripraviť?
Obyčajne sa bojíme niečoho neznámeho. Ak nemáme dosť záujmu o matematiku, bojíme sa jej a čo je horšie,
tento strach umocňujeme nedostatkom
vôle prekonať ho. Keď prednášam
štatistiku, hneď na začiatku semestra

Ako vnímate súčasných študentov?
Veľa sa hovorí o tom, že mileniáli
(narod. po roku 2000) sú iní, inak
vnímajú pracovné/učebné nasadenie,
nevedia sa tak sústrediť, atď. Máte
aj vy pocit, že tá dnešná generácia študentov je v niečom iná ako
predchádzajúce?
Odpoviem veľmi stručne. Sú iní.
študentov presviedčam, aby sa na predmet viac tešili ako sa ho báli. Snažím
sa látku vysvetľovať na zaujímavých
príkladoch zo života a z oblasti zamerania ich štúdia. Pre úspešné štúdium
štatistiky alebo inej kvantitatívnej vedy
je veľmi dôležitá kontinuita štúdia, lebo
bez nej sú potom mnohí pred skúškou
stratení a opäť vzniká strach, ktorý je
priam deštrukčný.

Čo sú Vaše najobľúbenejšie témy na
vyučovanie? Prečo?
V poslednom čase sa venujem najmä
prognózovaniu ekonomických ukazovateľov na základe analýzy časových
radov, takže dá sa povedať, že je to
moja najobľúbenejšia téma. Mojimi
obľúbenými témami sú aj Štatistika
a Viacrozmerné štatistické metódy.
A prečo? Lebo pomocou nich možno
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demonštrovať, že vývoj ekonomických
javov a ich vzájomné závislosti nielen
existujú, ale sú aj kvantifikovateľné
a konkrétne vypovedajú o stave či dynamike ekonomiky v sledovanom období.
Čo sa Vám najviac páči na predpovedaní pomocou ekonomických modelov?
Asi očakávanie, či sa mi podarilo kvantifikovať budúci vývoj dostatočne presne
a potvrdenie toho, či zvolená metóda
bola dobrá alebo nie.
Ako ste sa vy rozhodli študovať
a venovať práve štatistickým metódam? Prečo Vás zaujímajú? Kedy ste
vedeli, že toto je práve dráha, na ktorú
chcete ísť?
Hoci som chcela byť lekárkou od
5 rokov, nakoniec som sa rozhodla
študovať matematiku a fyziku na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
keďže v tom čase dostať sa na medicínu
bolo pre mňa priam nemožné. Moje
rozhodnutie bolo založené na tom, že
som rada riešila hlavolamy, zúčastňovala sa matematických olympiád a mala
som učiteľov matematiky, ktorých štýl
vyučovania som mala rada. Ale najväčším motívom bolo, aby som sa v živote
nenudila.
Čo by ste dnešným mladým ľuďom
poradili ako si zvoliť svoju profesiu?
no to je ťažká úloha, dávať rady dnešnej
mládeži. Majú toľko možností! Myslím
si však, že by mali cítiť určitú príťažlivosť k tomu, čo chcú v živote robiť,
mať odvážne sny a potom ich napĺňať
poctivou prácou.
Ako si vy zachováte zdravú rovnováhu
medzi svojim povolaním a súkromím?
Ako relaxujete?
Moje povolanie vysokoškolského učiteľa je mojou láskou, stále som chcela
vedieť viac a mám pocit, že tá túžba bola
aj mojím relaxom. Vychovala som dve
úspešné deti, takže starosť o domácnosť zabrala ďalší kus môjho života. no
a veľkú radosť som mala z cestovania,
poznávania nových krajín a ľudí, čo ma
vždy nabíjalo novou energiou. ▪
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Recenzia knihy Ťažké
rozhodnutia od editorov
Sedlačko a Staroňová
eDUaRD BaKOŠ, autor pôsobí na Katedre veřejné ekonomie MU v Brne
V dnešnej dobe plnej informácií sa
„ťažko“ hľadá kniha, ktorú je dobre si
prečítať. Kníh je dostupných v kníhkupectvách, knižniciach a internete
v „online“ podobe veľa. Ale, ako zistiť,
že práve tá, na ktorú narazím ako
prvú, stojí za prečítanie? Ako rozlíšiť
v informačnej dobe, čo je podstatné
a čo nie? A čo stojí za to čítať a čo nie?
Stačí na rozlíšenie dôležitosti obálka
knihy? Stačí na to abstrakt? Zvlášť
v oblasti, akou je ekonómia a verejná
politika sa nehľadá jednoducho. Keď
prídem do obchodu s knihami mám
pocit, že všetko už bolo raz napísané,
že všetko predsa už bolo raz povedané.
A predsa. nájdu sa výnimky. Jedna
takáto kniha s názvom „Ťažké
rozhodnutia“ sa mi dostala do rúk. Už
hneď ako som ju otvoril, som zistil,
že existuje prvý diel a bude určite
i diel tretí. To je dobrá správa. Kniha
nadväzuje na niečo čo už tu raz bolo

dávnejšie (prvý diel vyšiel v roku 2007)
a predostiera čo nás ešte čaká (ďalší
diel vyjde v najbližších pár mesiacoch). A o čom tento druhý diel je?
Ako už názov napovedá je „ťažká“. Ale
nie váhou (množstvom), ale obsahom.
Ťažká preto, že rozhodnutia vo
verejnom sektore a politike sa nerobia
jednoducho. Zvlášť, ak máme rozhodovať o niečom čo nie je naše vlastníctvo
a je vlastne nás všetkých – daňových
poplatníkov. Vo svete je známy koncept
„tragédie obecnej pastviny“ od autora
Garretta Hardina (ang. Tragedy of
the Commons) v časopise Science,
keď sa spoločné zdroje (vlastníctvo)
nevyužíva tak, ako by sa mohlo, teda
v súlade so záujmom všetkých, ktorým
to patrí, ale každý presadzuje iba svoj
vlastný záujem a tým výrazne limituje
záujem spoločný. Aj o tom táto kniha
je. Ako robiť rozhodnutia tak, aby
sme nedospeli k tragédii vo vyššie
spomenutom slova zmysle. A ako tieto
rozhodnutia vlastne konať? neexistuje
univerzálny návod, ktorý by nám na
to dal jednoznačnú a ľahkú odpoveď.
Existujú však rôzne pomôcky vo forme
rukovätí a návodov, ktoré nám majú
pomôcť sa v problematike zorientovať
a poskytnúť istú formu inštrukcií
a rád ako k tomu pristupovať tak, aby
miera chýb, ktoré vzniknú v dôsledku
nejasných alebo dokonca zlých
rozhodnutí bola, čo najnižšia. K tomu
práve slúži publikácia a jej forma, ktorú
autori zvolili. Snažili sa o prepojenie
teórie s praxou. na piatich praktických
príkladoch (ochrana ohrozeného
druhu vtáka, podpora bývania, verejná
doprava, očkovanie detí a hodnotenie
vplyvu na životné prostredie) formou
konkrétnych prípadových štúdií sa
autori usilovali naplniť didaktickú líniu
- učebného cieľa (aké
pokračovanie na str. 6 ►►
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recenzia

kompetencie rozvíjať), empirického
obsahu (opis rozhodovacej situácie),
teoretického rámca (pojmoslovie
a analytické nástroje pre rozhodovanie) a dizajnu konkrétneho
postupu (kroky, činnosti a úlohy).
Nasleduje konkrétny popis jednotlivých
prípadových štúdií a ich zameranie.
Prípadová štúdia „Keď ide aj o vtáka:
záchrana ohrozeného druhu vtáka
dropa fúzatého na chránenom vtáčom
území Sysľovské polia vo Vtáčkovciach“
od Kataríny Staroňovej a Alexandry
Polákovej Suchalovej sa koncentruje
na komplexnú interakciu všetkých
zainteresovaných skupín v prípade
pripravovaných zmien v územnom
pláne lokality, ktorá spadá pod režim
chránených vtáčích území. Rôzni majitelia pozemkov v lokalite majú odlišné
záujmy na jeho využívanie. Štúdia
vo svojom texte zachytáva neistotu,
procesné chyby a pokusy o manipuláciu v priebehu prípravných procesov.
Prípadová štúdia využíva formát tzv.
rolovej hry, simulujúcej zasadnutie
odbornej komisie zastupiteľstva samosprávy. Prípadová štúdia Emílie Sičákovej-Beblavej „Štát vs. banky: zmena
spotrebiteľského správania pri refinancovaní úverov na bývanie kombináciou
spotrebiteľských práv a informácií“ sa
orientuje na rolu štátu ako regulátora
intervenujúceho na trhu. Jedným zo
základných poznatkov prípadovej
štúdie je poznanie, že účinné intervencie si často vyžadujú adaptívny proces.
To je podmienené behaviorálnymi
aspektmi fungovania intervencií nevyhnutným predpokladom účinnosti
nových pravidiel je zabezpečenie
relevantných informácií, aby aktéri
mohli robiť racionálne rozhodnutia.
Prípadová štúdia sa venuje oblasti
regulácie podmienok poskytovania
úverov na bývanie v rokoch 2010–2012
a poskytuje niekoľko možností využitia,
vrátane analýzy zainteresovaných
inštitúcií s vplyvom na správanie bánk
či účinnosti štátnych intervencií.

Matúš Sloboda sa v prípadovej štúdii
„Verejná doprava ,zadarmo: dilema
poskytovania služieb“ zaoberá otázkou
financovania verejnej služby. Porovnáva tri základné modely – priama
úhrada užívateľmi v plnej výške, úhrada
užívateľmi v čiastočnej výške kombinovaná s dotáciou z rozpočtu mesta (na
základe verejného záujmu) a dotácia
v plnej výške. Ako prípadová štúdia
je autorom zvolená politika verejnej
hromadnej dopravy vo fiktívnom meste
Chomatice, ktoré je modelované na
príklade reálneho mesta Žilina. Prípadová štúdia poskytuje podľa autora pre
čitateľa široké pole možností využitia:
od osvojenia si konceptu statkov a ich
typológie cez transakčné náklady,
či externality skrz analýzu cieľov
verejnej politiky a návrhu príslušného
monitorovacieho systému na ich
meranie až po analýzu jednotlivých
aktérov a politickej presaditeľnosti.
Prípadová štúdia Martina Daška
a Kataríny Staroňovej „Formovanie
koalícií aktérov plošného očkovania
detí na Slovensku“ si kladie podľa
autorov za cieľ zvýšiť schopnosť študentov vysvetliť konkrétnu manifestáciu
verejnej politiky v danom subsystéme
ako výsledok pôsobenia vzájomne si
konkurujúcich koalícií aktérov. Aktéri
verejnej politiky na základe svojich
záujmov vstupujú do parciálnych
koalícií, ktoré sa usilujú o zmenu
týchto hodnôt – a tým o zmenu verejnej
politiky. Štúdia sa zameriava na vývoj
očkovacej politiky od roku 1989 až
po súčasné pripravované zmeny.
Poslednou prípadovou štúdiou
je „Hodnotenie vplyvov projektu
Danubia Park na životné prostredie:
ministerstvo životného prostredia
a problém poznania“ od Martiny
Maczalovej a Michala Sedlačka. Štúdia
si podľa autorov kladie za cieľ zvýšiť
kompetencie analyzovania práce
s odborným poznaním v kontexte
administratívneho rozhodovania
posudzovania vplyvu na životné
prostredie. Štúdia využíva skupinovú
prácu potenciálnych študentov, ktorí
majú zostaviť záverečné stanovisko
a opakovane ho prehodnocovať na
základe spresňujúcich a niekedy
rozporuplných informácií. Využíva
sa pritom množstvo detailných
informácií obsiahnutých v odbornej

dokumentácii a zvažujú sa jednotlivé
tvrdenia na základe viacerých hľadísk.
Zároveň je podľa autorov reflektovaný
demokratický a technokratický charakter procesu a rola rôznych foriem
poznania v rozhodovacích procesoch.
Prístup prípadových štúdií na základe
reálnych a praktických príkladov
robí knihu jedinečnou a užitočnou
pre výučbu na vysokých školách
v študijných programoch verejnej
politiky, verejnej správy, verejného
manažmentu a verejných financií.
Raz mi brat povedal na základe
osobnej skúsenosti svojej šéfky
(renomovanej profesorky), to sa
musí prečítať celá kniha, aby sa našla
originálna myšlienka? Po prečítaní
tejto knihy snáď čitateľ nájde aspoň
jednu zaujímavú myšlienku v každej
zo štúdií a osvojí si ju, prípadne využije
vo svojom budúcom zamestnaní.
Ak tých myšlienok bude viac, tak
kniha určite splnila svoj účel, nielen
z hľadiska získania poznania, ale
i jeho využívania v praxi. ▪
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V Tatrách sme čerpali inšpirácie
z príbuzných vedných odborov
MARTIN KOLLÁRIK, autor je doktorand Ústavu verejnej politiky

V marci sme sa spolu s Matúšom Slobodom zúčastnili štvordňového zimného
semináru regionálnych vied v Tatranskej Lomnici. Išlo v poradí už o 7 zimný
seminár organizovaný Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku, ktorá je
členom European Regional Science Association (ERSA).
Do Tatier sme s Matúšom vycestovali
hlavne z dôvodu, aby sme získali nový
pohľad na témy, ktorým sa dlhodobo
venujeme v rámci svojich dizertačných prác a plánujeme sa im venovať
aj po ukončení doktorandského štúdia.
Prečo nový pohľad? Väčšina účastníkov zimného seminára totiž neboli
akademici z oblasti verejnej politiky či
politológie, ale regionálni vedci, ktorí
inklinujú skôr k ekonomickým, ako
k politologickým či verejno-politickým
smerom. Keďže obaja s Matúšom vo
svojich prácach využívame, resp. plánujeme využívať kvantitatívne metódy,
chceli sme na zimnom seminári predovšetkým načerpať nové metodologické
vedomosti a vypočuť si pohľad kolegov
aj z trochu iného spektra akademickej
pôdy.
To sa nám aj podarilo a z diskusií po
prezentáciách sme si odniesli viacero
cenných pripomienok a odporúčaní.
Zúčastnili sme sa zároveň takmer na
všetkých prednáškach našich kolegov,
kde sme si vypočuli prezentácie článkov venujúcich sa napríklad identifikovaniu tzv. urbánnych regiónov, ekonomickému rastu tzv. inteligentných
miest, ekonomickému dopadu univerzít na regióny a množstvu ďalších zaujímavých tém.
Keynote spíkrom semináru bol taliansky profesor Ugo Fratesi z univerzity Politecnico di Milano, ktorý si pre
účastníkov pripravil veľmi zaujímavú

prezentáciu o hodnotení vplyvov európskej kohéznej politiky. Stephan Brunow
z nemeckého Inštitútu pre výskum
zamestnanosti zas viedol metodologický workshop, ktorý sa zameral na
prácu s kvantitatívnymi dátami na
úrovni firiem.
Cenu za najlepšiu prezentáciu si za
prednášku o integrovanom systéme
dopravy v bratislavskom regióne
odniesol náš bývalý kolega z ÚVP Tomáš
Jacko, ktorý momentálne pôsobí na
Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za
jedného z troch účastníkov s najlepšími
prezentáciami bol vyhlásený aj Matúš
Sloboda, takže sa zdá, že ÚVP je liahňou
výborných prezentérov.

Okrem zúčastnenia sa na zaujímavých
prednáškach a diskusiách sme si samozrejme stihli užiť aj krásne tatranské
prostredie. Priamo z izby sme mali
výhľad na tatranské štíty a aj keď sme sa
nezúčastnili malej túry, ktorú zorganizovali organizátori konferencie, keďže
sme si v tom čase poctivo pripravovali
naše prezentácie, Tatry sme si vychutnali aspoň prechádzkou a dobrým
jedlom v atmosférickej reštaurácii obloženej drevom s krbom v rohu. Celkovo
sme si siedmy zimný seminár regionálnych vied užili a radi sa zúčastníme aj
ďalšieho ročníka! ▪
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Úvaha

Ako byť dobrou
školiteľkou /dobrým
školiteľom?
ALEXANDRA POLÁKOVÁ SUCHALOVÁ
Tento text vznikol ako úvaha po účasti
v štátnicových komisiách a školení
diplomových či bakalárskych prác.
Vždy, keď sedím v komisii a počúvam
obhajobu diplomovej práce, v hlave mi
víria myšlienky o tom, čo všetko je za
týmito 10 – 15 minútami prezentovania
prvej a možno aj poslednej viac či menej
vedeckej práce končiacej študentky či
končiaceho študenta. A spomínam si na
písanie svojej diplomovej práce – stres,
únava, snaha, malý krok vpred a dva
veľké vzad, konzultácie, písanie dlho
do noci a potom prepisovanie, a zase
konzultácie, túžba ten text už nikdy
nevidieť sa miešala s vôľou chcieť dať zo
seba čo najviac a minimálne si nespraviť
hanbu vs. uspieť na plnej čiare. Písanie
diplomovej práce je vlastne taká kombinácia dobrých rozhodnutí a tvrdej
práce, veľkej trochy šťastia a veľa driny.
A nemalú úlohu pri nej zohráva práve
školiteľ, ak nie vlastne skutočné veľkú
úlohu, hneď po výbere dobrej témy.
Alebo to môže byť aj naopak?
Často kladiem študentom otázku, prečo
si vybrali tú ktorú tému diplomovej
práce a okrem celkom štandardných
odpovedí, že ich zaujala téma, snáď
druhou najčastejšou odpoveďou je
práve školiteľ, ktorého osoba je pre
študenta rozhodujúca. A vlastne sa
niet čo diviť. Veď práve školiteľ je ten,
od koho závisí vývoj a tvorba diplomovej práce a niekedy aj viac ako od samotného ašpirujúceho magistra. Vypísanie
témy diplomovej práce je vždy výzva
pre školiteľa, ktorý ju zadáva a otázkou zostáva, do akej miery sa pretnú
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a naplnia očakávania študenta a školiteľa pri tých pár spoločných mesiacoch
(v horších prípadoch rokoch) strávených tvorbou diplomovej práce. A nech
už to znie ako veľké cliché, je to naozaj
vždy znovu úžasný pocit, keď čítate
prácu svojho diplomanta a vidíte ho
v nej – jeho snahu, jeho schopnosti, jeho
limity a aj kúsok seba. Pravdou však
tiež zostáva, že tento pocit nie je vždy
pravidlom a že sklamanie pri čítaní
ďalšej a ďalšej verzie diplomovej práce
nebýva ojedinelé.
Môžeme sa teda na tom zhodnúť, že
výber diplomovej práce je vždy spojený
s osobou školiteľa a toto rozhodovanie
by teda nemalo byť ponechané náhode
alebo poslednému momentu zatvorenia systému pre možnosť nahlasovania. Ako teda na to? Aký je to ten
dobrý školiteľ v očiach študenta a ako
by mohlo prebiehať to „ideálne“ školenie diplomovej práce? Napriek tomu,
že tento text nemá snahu byť textom
vedeckým ani akademickým, pomôcť
si mini výskumom či možno skôr
prieskumom nemôže uškodiť, a preto
som sa rozhodla v krátkej ankete zistiť,
aké sú predstavy o školiteľovi diplomovej práce, čo boli negatíva a pozitíva
toho ktorého školiteľa a aké sú vlastne
očakávania zo strany študentov.
Aký je to teda dobrý školiteľ? Pokúsim
sa spojiť predstavy o dobrom školiteľovi z pohľadu budúcich diplomantov
a z pohľadu viac či menej dávnych absolventov. Spoločnými črtami dobrého
školiteľa by mali byť záujem o študenta
a jeho diplomovú prácu, ochota poradiť
vo výbere literatúry, nastavení metodológie a realizácii výskumu, upozornenie na chyby – obsahové aj formálne,
konštruktívna kritika, challengovanie a dostatok času. A čomu by sa mal
dobrý školiteľ vyhnúť? Ignorovaniu študenta, ktoré sa prejavuje hlavne nereagovaním na emailovú komunikáciu
či neprítomnosť počas konzultačných
hodín, ostrou kritikou, ktorá pôsobí
veľmi demotivujúco, nedostatkom času
a nezáujmu o problémy študenta, ktoré
vyvstanú počas písania diplomovej
práce, čo sa obvykle prejavuje ako telefonovanie počas konzultovania, krátenie konzultácie vzhľadom na osobný
program školiteľa či absolútnou nevedomosťou o stave či dokonca téme diplomovej práce. Nuž nie je toho málo!

Smutnou realitou školenia a písania diplomových prác je často prítomná nespokojnosť zo strany študentov so školením
diplomových prác najmä z prístupu školiteľov, ich nezáujmu a nekompetentnosti. Dôvodov je niekoľko a je to zmes
systémových zlyhaní ako napr. zlé nastavenie vzdelávania v písaní akademických
textov naprieč stupňami vzdelávania,
absentujúci kontakt študentov s empirickým výskumom počas štúdia, nie až
počas písania diplomovej práce, chýbajúce cibrenie analytických zručností
atď., ale aj zlyhaní človeka ako jednotlivca. A na druhej strane sa nie ojedinele objavuje aj nespokojnosť školiteľov
so študentmi, ktorých prístup k písaniu
diplomových prác je sklamaním pre školiteľov z celkom rovnakých vyššie uvedených dôvodov.
Aby sme však nezostali v negatívnej
rovine, zmena sa môže udiať a aj keď
nikdy nebude nič dokonalé, stále je
veľký priestor na zlepšenie a keď nie je
možné systém ovplyvniť jednorázovo
z akýchkoľvek dôvodov, treba to skúšať
postupne a začínať od seba. Predstava
o dobrom školiteľovi diplomovej práce
je veľmi komplexná, avšak nie nerealizovateľná a v mnohom možno jednoduchšia, ako by sa dalo očakávať. A vlastne
možno stačí začať od toho, že môjho
diplomanta budem vnímať ako môjho
partnera na profesionálnej úrovni so
všetkým, čo k tomu patrí. A prvým krokom k tomu by malo byť vždy vyjasnenie pravidiel hry, s ktorými musia obe
strany súhlasiť. Ak sa tento krok preskočí, náchylnosť na zlyhanie sa zväčšuje na oboch stranách. Jasne stanovené
termíny, vyjasnenie očakávaní na oboch
stranách, vzájomné informovanie sa,
slušná, vecná a otvorená komunikácia,
možnosť zlyhať a svoje zlyhanie napraviť,
toto by mohli byť základné predpoklady
spoločného úspechu a spokojnosti s procesom písania diplomovej práce. A aby
moja mini anketa nebola len sprostredkovaná, uvádzam jedno veľmi zaujímavé
a múdre zhrnutie:
„Z môjho pohľadu ideálny školiteľ ponecháva priestor študentovi, nech hľadá,
zisťuje, skúša, mýli sa, opravuje, ale
nenechá ho topiť sa v tom. Je náročný,
ale prístupný. Myslím, že je tiež dobre
si stanoviť vzájomné očakávania hneď
na začiatku. Písanie diplomovej práci
je o samostatnej práci, ale zároveň je
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súčasťou študijného procesu, nielen
o výsledku, že ju odovzdáš, niekto Ti ju
„oštempluje“, ale ten proces hľadania,
písania, skúmania Ťa môže mnohému
naučiť.“ (A3)
A na úplný záver, dovoľte aspoň dve
výpovede, kedy písanie diplomovej
práce bolo pre študenta krásnym, aj keď
náročným obdobím, na ktoré spomína
rád a so zvláštnou nostalgiou. A to aj
a najmä vďaka školiteľovi, na ktorého sa
skrátka nezabúda a s láskou spomína aj
po veľa rokoch. Možno to pre nás školiteľov môže byť taká malá inšpirácia.
Držím nám palce!
„Najkrajší polrok môjho študentského
života. Môj vedúci diplomovky sa so mnou
stretával, keď sme sa dohodli, vždy to platilo, dával mi konzultácie aj na ulici, keď
sme sa mimochodom stretli, na schodoch
v budove, aj keď len 5 minút, už mi hlásil,
čo nového mu napadlo a čo by bolo dobré si naštudovať. A nikdy sa nezabudol
spýtať, či som si to naštudovala a čo na
to hovorím… Žil mojou témou, bavila ho.
Vždy mal načítané veci, nosil literatúru
a tak to bolo aj pri spolužiakoch… No a na
štátniciach „obhajoval“ so mnou.“ (A1)
„Moja diplomová vedúca mi nedala
dýchať (v pozitívnom slova zmysle), ale
spätne si to na toto obdobie spomínam,
ako na najužitočnejšie z celého magisterského štúdia. Pomohla mi s literatúrou
aj nasmerovaním témy. Konzultovala
som mnou, keď som to potrebovala. A ja
som si to vážila, a preto som sa snažila
nemrhať jej časom a na konzultácie
som chodila vlastne diskutovať a ona mi
bola výborným diskusným partnerom.
Niekedy na mne nenechala „nitku suchú“.
Doteraz si spomínam ako mi hovorievala“ „Ešte vydrž, dáš to!“ A znovu mi
poslala milión pripomienok na zapracovanie. Napriek tomu, že to nebola úplne
jej téma, vtedy zo seba dala veľa a mňa
namotivovala aj na doktorát, doteraz
som jej za to veľmi vďačná.“ (A2)
P.S. A od filozofických úvah k celkom
rukolapným odporúčaniam, keďže tie
sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby verených politík. Užitočným a veľmi praktickým materiálom, ktorý je nápomocný
pri tvorbe akademického či vedeckého
textu je publikácia Vedecké písanie:
Ako písať akademické a vedecké texty od
autorky Kataríny Staroňovej. ▪
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rozhovor

Výzvou pre mňa bolo učenie
Rozhovor s absolventkou doktorandského štúdia ÚVP Jankou Kubíkovou
JAKUB VARÍNI, autor rozhovoru je doktorand Ústavu verejnej politiky

Jana Kubíková vo februári ukončila svoje interné doktorandské štúdium na Ústave
verejnej politiky. Bakalárske štúdium absolvovala v odbore aplikovaná ekonómia
a magisterské štúdium v odbore verejná politika. V rámci svojho štúdia absolvovala
program Erazmus na Central European University v Budapešti. Ako stážistka
pôsobila v SGI – Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a v Transparency
International Slovensko. V rámci svojej výskumnej činnosti sa venovala problematike politicko-administratívnych vzťahov na lokálnej úrovni.
Ahoj Jani, to, že si na Úvp úspešne
obhájila svoju dizertačnu prácu
vieme. Ešte predtým, ako sa k tomu
dostaneme, však poďme poporiadku…
Prečo si sa rozhodla študovať verejnú
politiku na FSEV? Kde si študovala
predtým?
Moje bakalárske štúdium som ukončila
v odbore aplikovaná ekonómia, kde
som mala tiež možnosť absolvovať predmety z verejnej politiky a komunikovať
z ľuďmi pôsobiacimi v tomto odbore.
Už v tom čase ma verejná politika veľmi
oslovila a začala som sa o ňu viac zaujímať. Preto keď nastal čas rozhodovať sa,
kam si poslať prihlášku na magisterské
štúdium, mala som v tom úplne jasno.
Aké boli rozdiely medzi týmito jednotlivými odbormi a ich štúdiom?
Oba odbory vnímam tak, že môžu
študentom priniesť do života množstvo
poznatkov a skúseností do ďalšieho
života. Aplikovaná ekonómia je skôr
zameraná na kvantitatívne metódy,
zatiaľ čo štúdium verejnej politiky sa
zameriava ja na využívanie kvalitatívnych metód. Pri štúdiu aplikovanej
ekonómie sme sa zameriavali najmä na
prácu s matematickými a štatistickými
modelmi, čo môže byť pre absolventa
tohto odboru veľkou výhodou na trhu
práce, na ktorom je v súčasnosti po
týchto zručnostiach stále dopyt.

V rámci štúdia verejnej politiky sme
pracovali už aj s metódami ako sú
napríklad rozhovory, prípadové štúdie
a obsahová analýza. Práve tieto metódy
ma „chytili za srdce,“ nakoľko dokážu
byť interaktívnejšie a danú problematiku je možné skúmať do väčšej hĺbky.
Taktiež pri štúdiu verejnej politiky bolo
viac možností zaoberať sa reálnymi
problémami a otázkami, ktoré
v súčasnosti trápia spoločnosť. Nikdy
nezabudnem nato, ako sme prvýkrát
dostali za úlohu zostaviť výskumný tím,
pripraviť si výskumný plán, zrealizovať
rozhovory a následne dáta analyzovať
a interpretovať. Doteraz nato so
spolužiakmi spomíname a asi ešte dlho
budeme.
Naplnilo doktorandské štúdium tvoje
očakávania?
Môžem povedať, že nástup na doktorandské štúdium predčil moje očakávania. Pri nástupe na toto štúdium som
si vôbec neuvedomovala, aké všetky
možnosti mi môže ponúknuť, ale zároveň aj aké všetky povinnosti ma čakajú.
Určite však neľutujem svoje rozhodnutie ďalej pokračovať v akademickom
živote a vrelo odporúčam každému, kto
sa nad tým zamýšľa.
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a spoznala som mnoho zaujímavých
ľudí. Taktiež bolo pre mňa obrovským
prínosom vidieť a zažiť ako funguje
zahraničná univerzita ako je CEU a ako
odlišne jej študenti pristupujú k štúdiu.
No a v neposlednom rade som počas
môjho štúdia participovala aj na dvoch
letných školách, v Maribore a v Prahe.
Povedz nám niečo o tvojich skúsenostiach, zážitkoch z konferencií, učenia,
na ktoré si rada spomenieš.
Bolo toho tak veľa, že je ťažké vybrať
to najzaujímavejšie. Ale z každej tejto
oblasti mám neskutočne veľa zážitkov
a skúseností. Asi najväčšou výzvou
pre mňa bolo učenie, ktorého som sa
najviac obávala, pretože podať dobrý
výkon na prednáške je naozaj náročné.
Ale každá jedna moja prednáška ma
posunula o niečo vpred a som za ňu
vďačná.
Pracovala si niekde popri štúdiu?
A tiež využila si možnosť zúčastniť sa
Erazmu, či stážovať?
V rámci bakalárskeho štúdia to
boli len rôzne študentské brigády
k prilepšeniu mojej finančnej situácii.
Na magisterskom stupni som to už
začala brať vážnejšie a začala som sa
pozerať po pracovných skúsenostiach,
ktoré by mohli prispieť k môjmu profesijnému rastu. Najskôr som začala
stážovať v SGI, kde som pomáhala pri
analýze dotácií z rezervy predsedu
vlády. Taktiež som bola zapojená aj do
projektu Demagog.sk, kde sme každý
týždeň overovali pravdivosť výrokov
politikov v diskusných reláciách.
Neskôr som stážovala aj v TIS, kde som
zas pracovala na projekte Transparentnosť verejných firiem. Tieto stáže boli
výborným doplnením môjho štúdia,
nakoľko mi pomohli prepojiť získané
vedomosti s praxou.
Čo sa týka programu Erazmus,
pokúšala som sa naň dostať už počas
magisterského štúdia, ale neúspešne.
Keďže som však chcela získať aj túto
skúsenosť, nevzdala som sa a podala
som si prihlášku aj v rámci doktorandského štúdia. Tento krát to už bolo
úspešné a podarilo sa mi dostať na
jeden semester na Central European
University. Samozrejme odporúčam
to vyskúšať každému, nakoľko táto
skúsenosť mi priniesla nové obzory

„Môžem povedať,
že nástup na
doktorandské
štúdium
predčil moje
očakávania.
Pri nástupe na
toto štúdium
som si vôbec
neuvedomovala,
aké všetky
možnosti mi
môže ponúknuť.“

Veľmi pozitívne zážitky mám aj z konferencií, kde som mala možnosť spoznať
mnoho domácich a zahraničných
akademikov, ktorí sú vo svojej oblasti
naozaj pojmami. Veľmi som oceňovala
aj to, že títo ľudia boli ochotní s nami
doktorandmi komunikovať aj v rámci
neformálnych stretnutí a zaujímali sa
o predmet nášho výskumu a o to, ako
by nám mohli pomôcť.
No a v neposlednom rade som veľmi
vďačná aj za spoluprácu s mojou školiteľkou doc. Beblavou, ktorá mi počas
celého štúdia veľmi pomáhala, inšpirovala ma a vďaka jej pomoci som mala
možnosť toto všetko zažiť a dotiahnuť
do do úspešného konca.
Ktoré predmety si učila? Aká bola
téma tvojej záverečnej práce a zamerania na doktorandskom štúdiu, čomu si
sa venovala?
V rámci doktorandského štúdia som
pomáhala pri výučbe predmetov ako
Viacúrovňová tvorba verejnej politiky,
Politicko-administratívne vzťahy,
Etické otázky a korupcia a jeden semester som pomáhala aj s predmetom
Verejná politika.
Témou mojej dizertačnej práce boli
Politicko-administratívne vzťahy na
lokálnej úrovni, konkrétne som sa
zamerala na politizáciu v mestských
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rozhovor

firmách. Z tejto témy samozrejme
vyplývalo aj to, čomu som sa v rámci
môjho štúdia primárne venovala. Ale
keďže štúdium verejnej politiky je
rozmanité, obzory sa mi rozšírili aj
v úplných iných oblastiach.

komunálnych volieb, sa prostredníctvom politického rozhodnutia vyberie
najviac výkonných riaditeľov a členov
štatutárnych orgánov. Teda komunálne
voľby majú výrazný vplyv na výber
riadiacich orgánov v mestských
firmách.

Aké sú najzásadnejšie zistenia vyplývajúce z tvojho výskumu/práce? Máš
nejaké pozitívne, prípadne negatívne
skúsenosti spojené s jej písaním,
skúmaním a možno, prečo túto problematiku ty považuješ za dôležitú?
Môj výskum bol svojím spôsobom na
Slovensku prvotinou a zameriaval sa na
mieru politizácie pri výbere výkonných
riaditeľov a členov štatutárnych
orgánov v mestských firmách, a to
na vzorke sto najväčších slovenských
samospráv. Konkrétne som pracovala
so vzorkou 179 mestských firiem, ktoré
sú v stopercentnom vlastníctve slovenských samospráv.

„Naozaj u nás
pôsobia kvalitní
a inšpirujúci
ľudia, ktorí sú
nielen skvelými
pedagógmi, ale
aj odborníkmi
v rôznych
oblastiach,
a preto
odporúčam
využiť to, v čo
najvyššej možnej
miere.“

Čo by si odporučila budúci študentom
u nás? Rady, tipy, triky ako zvládnuť
štúdium, diplomovú prácu či štátnice.
Určite by som im odporučila aktívne
študovať, čo znamená nielen poctivo
chodiť na prednášky, ale aj aktívne sa
zapájať do diskusií, rôznych programov
a využívať, čo najviac možností, ktoré
naša škola ponúka. Naozaj u nás
pôsobia kvalitní a inšpirujúci ľudia,
ktorí sú nielen skvelými pedagógmi,
ale aj odborníkmi v rôznych oblastiach,
a preto odporúčam využiť to, v čo
najvyššej možnej miere.

V rámci môjho výskumu sa mi podarilo
identifikovať, že pri výbere ľudí do
týchto postov ide väčšinou o politické
rozhodnutie, ktorému nepredchádza
výberové konanie. Samozrejme, že
miera politizácie sa líšila v závislosti
od veľkosti samosprávy; druhu služieb,
ktoré mestské firmy poskytujú, ale
v závislosti od toho, či výber prebiehal
pred alebo po komunálnych voľbách.
A tak napríklad sa mi podarilo identifikovať, že z hľadiska veľkosti samosprávy
sa väčšia miera politizácie vyskytuje
v menších samosprávach, čo môže byť,
v porovnaní s väčšími samosprávami,
spôsobené ich menšou kapacitou.
Z hľadiska druhu poskytovaných
služieb zas čelia najvyššej miere politizácie mestské firmy prevádzkujúce
športoviská a rekreačné zariadenia.
Naopak nižšiu mieru politizácie
vykazujú mestské firmy poskytujúce
technické služby, ktoré si pri riadení
vyžadujú špecifické zručnosti a znalosti.
Teda od riadiacich orgánov sa očakáva
špecifická odbornosť, ktorá sa dá
odhaliť prostredníctvom výberového
konania. Analýza časového hľadiska zas
ukázala, že v období do roka od konania

Kde pôsobíš dnes? Máš prácu, ktorá ťa
baví? Plánuješ sa v budúcnosti vrátiť
na akademickú pôdu, resp. kam ťa to
najviac ťahá?
V súčasnosti som prijatá na program
Teach for Slovakia, a ak všetko vyjde
ako má, tak od septembra začnem
učiť v kontajnerovej škole v rómskej
osade neďaleko Popradu. Pomaly sa na
tento program začínam pripravovať,
nakoľko ma nasledujúce dva roky čaká
nespočetne veľa výziev. No a po týchto
dvoch rokoch uvidím, či budem mať
chuť zas sa vrátiť na akademický pôdu,
či budem chcieť naďalej učiť, alebo ma
vietor zaveje niekam úplne inde.
Keď vynecháme pracovné povinnosti,
ako najradšej tráviš svoj voľný čas, čo
rada robíš?
V rámci môjho voľného času pôsobím
v mimovládnej organizácií Bublina, ide
o občianske združenie, ktoré pracuje
s deťmi z detských domovov a sociálne
slabších rodín. Organizujeme pre
nich letné a zimné tábory, a taktiež
rôzne víkendové pobyty, kde sa im
prostredníctvom zážitkovej pedagogiky
snažíme posúvať vpred. Mnohým
deťom sa venujem aj v rámci môjho
voľného času a neskutočne ma to
napĺňa. Samozrejme, že nepohrdnem
ani dobrou knihou, filmom či časom
tráveným v prírode.
Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. ▪
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Konvent Univerzity
Komenského v Bratislave
TOMÁŠ MALEC, autor je doktorand Ústavu verejnej politiky

Dňa 22. marca sa konal v priestoroch
hlavnej budovy UK na Šafárikovom
námestí historicky prvý konvent
študentských reprezentácií Univerzity
Komenského, na ktorom sa okrem
vedenia univerzity zúčastnil taktiež
minister školstva prof. Ing. Peter
Plavčan, CSc.. Táto udalosť bola
zorganizovaná z viacerých dôvodov.
Prvým z nich bolo väčšie zapojenie
študentských senátorov za študentské
časti do hľadania riešení na otázky
týkajúcich sa študentov nielen
jednotlivých fakúlt, ale taktiež otázok
samotnej univerzity. Ďalším dôvodom
bola snaha nájsť riešenia na spoločné
otázky týkajúce sa všetkých fakúlt,
ktoré sa ďalej interpretovali vedeniu
univerzity. V neposlednom rade bolo
zámerom taktiež informovať všetkých
senátorov o možnosti riešenia problémov na svojich fakultách v jednotlivých
oblastiach.

Konvent sa konal celý deň, pričom bol
rozdelený na dva panely. Tieto panely
tvorili dve veľké témy, po ktorých
nasledovala diskusia, mnohokrát veľmi
plodná, čo sa prenieslo aj do záverov
konventu. Témy konventu boli nasledujúce: Štúdium a internacionalizácia na
UK a Sociálne záležitosti a značka UK.
Na konci dňa boli sformulované závery
za jednotlivé oblasti týkajúce sa študentov, ktoré si môžete pozrieť v skratke
nižšie:

nad 25 rokov, ktorých rodičom voči
nim v zmysle zákona o rodine zanikla
vyživovacia povinnosť, pretože vyhláška
prikazuje ich spoločné posudzovanie
pre účely priznania sociálneho
štipendia.

1. Sociálna oblasť novelizácia
vyhlášky Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
č. 102/2006 Z. z. o priznávaní
sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl s dôrazom na vytvorenie
skutočnej podpory pre sociálne
odkázaných študentov. Súčasné znenie
vyhlášky je v rozpore so zákonom
o rodine v prípade študentov žijúcich
v samostatnej domácnosti vo veku

3. Ubytovanie pripomenutie
vláde SR identifikovanú potrebu rekonštrukcie vysokoškolských internátov.
Stav a funkčnosť vysokoškolských
internátov sú nevyhovujúce pre udržanie účelnosti, na ktorú boli zriadené.
Internáty nevyhnutne potrebujú
finančné prostriedky na svoju revitalizáciu a vytvorenie priestoru na ich

2. Doprava zjednotenie pojmu
študent na účely využívania zliav na
cestovné a neumožnili vytváranie vlastných definícií a limitov pojmu študent
a držali sa vysokoškolského zákona.
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užívanie tak, aby spĺňali aspoň
elementárne štandardy pre ubytovanie
v 21. storočí.

dotazníkov a aby boli verejne prezentované opatrenia vyvodené z výsledkov
ankety.

4. Stravovanie prepojenie jednotlivých stravovacích zariadení so sídlom
v priestoroch univerzity s cieľom rozšíriť možnosti stravovania a uplatňovania
dotačných zliav.

10. Doklady o vzdelaní prijať opatrenia vedúce k odstráneniu povinnosti
uchádzača o štúdium predložiť doklady
o dosiahnutom vzdelaním v prípade, že
ho nadobudol na rovnakej fakulte, na
ktorú sa hlási na vyšší stupeň štúdia.

5. Komplexný informačný systém
UK v Bratislave vytvorenie
komplexného informačného systému
UK a aby bol čo možno najskôr
zavedený do praxe. Takýto komplexný
systém prepojí všetky študentské
atribúty (študijná agenda, ubytovanie,
stravovanie, služby na UK a i.) do
jedného priestoru a produktu – jednej
identifikačnej karty.
6. Podpora nadpriemerných
študentov a vytváranie podmienok
pre ich štúdium a tvorivú
činnosť apel na legislatívne možnosti
vytvárania priaznivejších podmienok
na štúdium a tvorivú činnosť pre
nadpriemerných študentov (napr. skrátenie dĺžky štúdia a iné).
7. Značka Univerzity Komenského
v Bratislave posilnenie budovania
brandingu a merchingu univerzity.
Univerzita už nemôže čerpať len
zo svojich historických prameňov
a tradície, ale musí sa nápaditejšie
a suverénnejšie prezentovať smerom
navonok (k verejnosti, potenciálnym
uchádzačom, partnerom, absolventom
a i.). Rovnako tak musí posilniť vytváranie značky smerom dovnútra univerzity.
Študentské reprezentácie sa musia
podieľať na vytváraní značky a šírení
dobrého mena univerzity a motivovať
študentov k vytváraniu silného vzťahu
s univerzitou.
8. Medzifakultná spolupráca
v rámci výučby legislatívne
a administratívne zjednodušiť možnosti
zapisovania predmetov na inej než
materskej fakulte študenta v rámci
UK a tiež zlepšiť spoluprácu medzi
fakultami navzájom.
9. Anketa hodnotenia
výučby verejne sprístupniť všetky
výsledky študentskej ankety hodnotenia výučby v celom rozsahu s cieľom
zvýšiť záujem študentov o vypĺňanie

11. Výkaz o štúdiu (index) vykonať
analýzu možností zrušenia papierovej
formy výkazu o štúdiu – indexu.
Majoritná časť zúčastnených reprezentantov študentov UK apeluje na
zrušenie papierovej formy výkazu
o štúdiu – indexu. Poukazujeme na
vysokú administratívnu záťaž pri
kontrole výkazov o štúdiu.
12. Internacionalizácia prijať
potrebné legislatívne a finančné opatrenia na podporu vytvárania postdoktorandských miest a predoktorandských
pozícií.
13. Granty UK navýšenie sumy
určenej na cestovné náklady (prípade
o úplné odstránenie jej obmedzenia)
v rámci alokácie finančných prostriedkov Grantov UK (v súčasnosti je to
podľa čl. 9 ods. 4 vnútorného predpisu
UK č. 15/2012 suma v maximálnej výške
340 €).
Všetky tieto závery boli adresované
smerom k najvyšším reprezentáciám
študentov na úrovni univerzity, štátu
(ŠRVŠ), vedeniu univerzity, či príslušnému rezortu podľa merita veci.
Ako je možné vidieť v predchádzajúcich
bodoch, študentské časti senátov
majú svoj zmysel, nakoľko disponujú
množstvom podnetov, tak ako má svoj
zmysel organizovať takéto podujatia,
kde sa študenti spoja a snažia sa nájsť
čo najlepšie riešenia pre tých, ktorých
zastupujú, a teda pre študentov.
Verím, že ďalšie ročníky prinesú ďalšie
riešenia iných problémov a že vyššie
spomenuté už budú minulosťou.
Celý dokument adresovaný vedeniu UK
je dostupný na webe: www.uniba.sk/
scas v časti Podujatia. ▪
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Inšpiratívne Brno
alebo prečo ísť na Erasmus

Kto bol na Erazme vie, že zahraničný pobyt je skvelá
investícia. A kto bol raz, chce ísť aj druhýkrát. To bol
môj prípad. Po ročnom pobyte v Uppsale vo Švédsku,
som sa rozhodol pracovať na dizertačnej práci počas
polročného pobytu na Masarykovej univerzite v Brne.

Brno

Matúš Sloboda, autor je doktorand Ústavu verejnej politiky

Brno – hub sociálnych inovácii

Masaryková univerzita v Brne sa hrdo
vyhlasuje za najlepšiu univerzitu na
Slovensku, keďže podľa jej údajov
študuje u nich 5 500 Slovákov a Sloveniek, samozrejme tých najšikovnejších.
Moje skúsenosti s učením na našej
alma mater FSEV ma však dlhodobo
utvrdzujú v tom, že šikovní študenti
a študentky zostávajú aj na Slovensku.
Svoj polročný pobyt som zahájil ešte
v lete ako účastník týždennej letnej
školy štatistických metódy. Áno, vcelku
sadistický nápad využiť letné dni na
desiatky hodín štatistiky. Brno však
ukazuje svoje čaro predovšetkým po
zotmení. Ľudia sedia alebo stoja na
ulici, popíjajú nejaký nápoj a diskutujú,
spoznávajú nových ľudí. Ohromný
sociálny kapitál.
A ten je cítiť aj priamo na škole, presnejšie Fakulte sociálních studií, ktorá
sa stala mojím domovom na pár mesiacov. Fakulta má krásne a moderné
priestory, útulnú kantínu a veľkorysú
centrálnu časť, ktorá slúži na otvorené
prednášky, posedenie pri káve, prácu
na študentských projektoch či doučovanie. Kamaráti mi dokonca hovorili, že
fakulta často nevie dostať ľudí z budovy
do neskorých večerných hodín a musí
to riešiť postupným tlmením osvetlenia.

Suverénne najviac času som trávil
v knižnici. V nej nielen že nájdete
takmer všetko podstatné, ale môžete
tu aj nerušene pracovať. Počas môjho
štúdia vo Švédsku som si navykol
študovať v knižnici. Každé neskoré
ráno som prišiel do knižnice a vracal
domov až večer. Knižnica má zároveň
tú výhodu, že skoro vždy stretnete
niekoho známeho, ktorý má tiež akútnu
chuť na skorý obed či ďalšiu kávu.
Žiaľ, v Bratislave je žiaľbohu v dobrej
kondícii len Univerzitná knižnica na
Ventúrskej. Začína sa však napĺňať až
začiatkom skúškového obdobia a jej
nemilosrdné otváracie vás častokrát
prinútia uprednostniť blízke kaviarne.
Brno je inšpiratívne mesto, kde na
každom kroku nájdete zaujímavú
kaviareň či bistro. Teda ideálna liaheň
na občianske projekty ako napríklad
Demagog.SK, ktorý vznikol pred viac
ako siedmimi rokmi práve v Brne.
Zaujímavým projektom je Zvol si info
– budúci novinári chodia po stredných
školách a vysvetľujú dôležitosť overovania zdrojov informácií na internete.
Alebo napríklad fascinujúce politické
hnutie Žít Brno, ktoré ukázalo, že aj
aktivisti vedia uspieť vo voľbách a nezlyhať v riadení mesta.

Prečo ísť do zahraničia a vrátiť sa?

Štúdium alebo stáž v zahraničí nie je
len sranda a príjemné spoznávanie
krajín európskeho spoločenstva. Ide aj
o niečo viac. Podľa Európskej komisie

výmenní študenti nezískavajú len
vedomosti v špecifických disciplínach,
ale taktiež posilňujú svoje zručnosti,
ktoré z nich robia vysoko cenených na
trhu práce.
Výskum William Madduxa INSEAD
Business School, ktorého výsledky boli
publikované aj v prestížnom magazíne
Time ukazujú, že ľudia, ktorí sa majú
zahraničnú skúsenosť alebo sa identifikujú s viac ako jednou národnosťou sú
kreatívnejší a lepší v riešení problémov.
Podobne aj Angela Leungová zo
Singapúrskej univerzity manažmentu
potvrdzuje, že ľudia, ktorí žili na určitý
čas v zahraničí a okúsili odlišnú kultúru
majú lepšiu schopnosť produkovať
kreatívne nápady a netradičné spojenia
medzi rôznymi ideami a konceptami.
Štúdium v zahraničí z vás spraví
lepšieho študenta. Desať rokov trvajúci
výskum na vzorke študentov z University of Georgia ukázal, že študenti po
návrate z cudziny dosahovali lepšie
študijné výsledky a relatívne častejšie
ukončovali štúdium ako ich kolegovia
bez zahraničnej skúsenosti.
V čase kedy je nezamestnaný na Slovensku stále približne každý štvrtý mladý
človek, pričom v niektorých krajinách
EÚ je to dokonca každý druhý mladý,
nejde o zanedbateľnú výhodu. Čísla
hovoria jasne. Erazmáci a Erazmáčky
v priemere čelia dlhodobej nezamestnanosti o polovicu menej často ako

Univerzitní kampus Bohunice muni.cz
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učí pobyt v zahraničí, kde sú ľudia
v cudzej krajine odkázaní sami na seba,
komunikujú a myslia v inom jazyku,
stretávajú mnohé kultúry, farby a vône.
Približne dve tretiny zamestnávateľov
si dokonca myslí, že medzinárodná
skúsenosť je dôležitá v procese náboru
do budúce zamestnania. Rovnaký
podiel zamestnávateľov uvádza, že
vníma mladých ľudí so skúsenosťou
mimo domácej krajiny ako ľudí z vyššou
profesionálnou zodpovednosťou.

atrium Brno

Zahraničný pobyt nie je len o zvyšovaní
ľudského kapitálu a šancí na profesionálny úspech v budúcnosti, ale aj
o rozširovaní obzorov a sociálnych
väzieb. Každý tretí bývalý Erazmák
alebo Erazmáčka má partnera inej
národnosti, pričom drvivá väčšina ich
spoznala práve na Erazme.

ich rovesníci, ktorí sa vzdelávali len
doma. Viac ako 85 percent výmenných
študentov si štúdiom alebo stážou
podľa Európskej komisie zvýšilo svoju
zamestnateľnosť v zahraničí. To z časti
dokazuje fakt, že v priemere každý
tretí stážujúci študent alebo študentka
zostala v organizácia pracovať aj po
stáži.
Podľa analytického materiálu
Európskej komisie o programe
Erazmus, v priemere deväť z desiatich
zamestnávateľov očakáva od budúcich
zamestnancov zvedavosť, schopnosť
riešiť problémy, tolerantnosť a sebavedomie. Teda všetky schopnosti, ktoré

…ľudia, ktorí
majú zahraničnú
skúsenosť sú
kreatívnejší
a lepší v riešení
problémov…

Potom už neprekvapí informácia o tom,
že Európska komisia odhaduje, že
od roku 1987 kedy bola študentská
výmena spustená prvýkrát, sa narodilo
Erazmus párom približne jeden milión
detí.

Poď von aj ty!

Jedným semestrom či niekoľko mesačnou stážou v zahraničí si dokážete
zvýšiť šance na úspech nielen v škole
a budúcom zamestnaní, ale môžete
dokonca stretnúť človeka, s ktorým
možno strávite aj celý život. To všetko
môžete absolvovať skoro zadarmo
vďaka programu Erasmus.
Napríklad len v programovacom
období 2014 – 2020 je vyčlenených na
výmeny študentov takmer 15 miliárd
eur, pričom za túto sumu vycestuje
a tak výšiť svoje šance, nielen na trhu
práce, približne štyri milióny mladých
Európanov. Tak čo, budete medzi
nimi? ▪
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Thomas L. Friedman:
Thank you for being late
oDPorÚČa MaRtin KOllÁRiK
Už dlhší čas som si plánoval prečítať knihu o technologickom rozvoji
a jeho dopadoch na našu spoločnosť. Kniha amerického novinára
Thomasa Friedmana je presne tým,
čo som od nej očakával. Friedman
uskutočnil množstvo rozhovorov
s poprednými osobnosťami (nielen)
technologického sveta, vrátane
Billa Gatesa, šéfa GitHubu Chrisa
Wanstratha a množstva ďalších
ľudí, ktorí posúvajú technológie, ale
zároveň aj celý svet neustále vpred.
na základe týchto rozhovorov Friedman vyskladáva mimoriadne zaujímavú mozaiku dnešnej spoločnosti
a jej (ne)pripravenosti na extrémnu
akceleráciu technického rozvoja.
odporúčam prečítať všetkým,
ktorých fascinujú nové technológie, ich možnosti a vplyv na spoločnosť. nezabúdajte, žijeme v období,
v rámci ktorého sa mení svet najrýchlejšie v celej histórii ľudstva. ▪

Mladý pápež
Keď novému pápežovi Piovi XIII.
na za začiatku jeho potifikátu
jeden z kardinálov povie, že fajčenie v priestoroch pápežského
sídla je zakázané, nadvihne obočie,
potiahne si z cigarety a spýta sa, že
kto ho zakázal? odpoveďou je, že šlo
o pápeža Jána Pavla II. Prichádza

chvíľkové zamyslenie a reakcia,
ktorou je, že pápež Pius XIII. tento
zákaz ruší. Desať seriálových častí
prvej série od režiséra oskarovej snímky Veľká nádhera Paola
Sorrentina v hlavnej úlohe s Jude
Law prináša príbeh prvého amerického pápeža. Mladého pápeža je
možné charakterizovať ako egocentrika s konzervatívnym zmýšľaním, ktorý má problém s autoritami.
Hoci zastupuje božiu vôľu na najvyššej cirkevnej pozícií, kontroverzne
pôsobia jeho pochybnosti o tom,
či verí v existenciu toho, komu
slúži a koho zastupuje. V súkromí
nosí mikinu, pije čerešňovú CocaColu. Seriál má skvelý soundtrack,
kameru a je prešpikovaný značnou
dávkou sarkazmu a cynizmu. ▪
Ballek/Sedláček: Ekonómia dobra
a zla (divadelná hra)
oDPorÚČa MatÚŠ SlOBODa
Pred pár rokmi vydal jeden z najvýraznejších európskych ekonómov
Tomáš Sedláček knihu Ekonómia dobra a zla, v ktorej vysvetľuje podstatné ekonomické otázky
a teórie na príbehoch dejín ľudstva.
Divadlo L + S zverilo túto zaujímavú
knihu jednému z našich najlepších
dramaturgov Ballekovi. Ten dokázal
Sedláčkove úvahy výborne previesť
do hovoreného slova a príbehu dvoch
bankárov, ktorí v ekonomickej kríze
prišli úplne o všetko. Umenie na divadelných doskách má veľkú silu pokiaľ
dokáže nielen zasiahnuť emócie, ale
aj vzdelávať. Divadelná hra Ekonómia dobra vás naučí o ekonómii možno viac ako jeden celý kurz ekonómie
a ešte sa pritom zabavíte. ▪

Operácia Anthropoid
oDPorÚČa tOMÁŠ MaleC
Prečo práve tento film? Pretože je
potrebné, aby sme nezabudli na
čierne obdobie Európy z minulého
storočia a najmä v tejto dobe, kedy
sa zvyšujú rôzne krajne pravicové
sily a nálady nielen v politike,
ale taktiež aj v spoločnosti.
operácia Anthropoid je krycí názov
jednej z najvýznamnejších vojenských operácií druhej svetovej vojny,
ktorá prebehla práve v Československu. Toto tvrdenie sa môže zdať ako
prehnané, no skutočne išlo o ojedinelú diverznú misiu namierenú proti
nemeckej ríši a jej vláde. na jedinečnosti jej pridáva to, že v konečnom
účtovaní bola úspešná, hoci jej
realizátori, Jan Kubiš a Jozef Gabčík,
mali pred sebou mimoriadne náročnú úlohu. ich cieľom totiž nebolo nič
menšie ako spáchať atentát na tretieho najdôležitejšieho muža nacistického režimu Reinharda Heydricha.
išlo o najvyššie postaveného nacistického pohlavára, ktorého sa podarilo
zlikvidovať počas vojny, takže celá
akcia sa zákonite dočkala obrovskej
odozvy vo svete.
odhliadnuc od technických a filmových záležitostí, na ktoré sa kritici môžu pozerať negatívne, je
potrebné povedať, že film operácia Anthropoid splnil svoju úlohu.
Medzinárodná produkcia, a teda aj
obsadenie (Cillian Murphy – inception, Jamie Dornan – 50 Shades of
Grey) dodalo filmu dôležitý celosvetový rozmer, pričom sa dá povedať, že tento snímok je formálne
vydarený a inteligentne zvládnutý
film. Pozornosť si udrží až do veľkého finále, navyše dopraje katarziu
a hrdý záverečný titulkový epilóg.
Vzhliadnutie tohto filmu určite
odporúčam každému nielen milovníkovi historických filmov, ale
taktiež každému, kto chce jednu
z najdôležitejších udalostí II. svetovej vojny vidieť v inom obraze, ako je
ju možno vidieť v dokumentoch. ▪
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Politizácia v kontexte
mestských firiem
Jana Kubíková, autorka je účastníčka programu Teach for Slovakia a bývalou doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Aktuálnou témou v mnohých krajinách je
odborné a kvalitné fungovanie verejnej
správy. Jedným z aspektov, ktorý toto odborné
a kvalitné fungovanie verejnej správy ovplyvňuje
sú aj politicko-administratívne vzťahy, teda
vzťahy medzi politikmi a administratívou.
Na Slovensku sa touto problematikou zatiaľ
zaoberalo len niekoľko výskumov, a preto v našej
krajine ešte neexistuje úplný obraz politickoadministratívnych vzťahov. Aj z týchto dôvodov
sme sa rozhodli, že témou našej práce budú
práve politicko-administratívne vzťahy na
Slovensku.

Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať mieru politizácie pri obsadzovaní
riadiacich postov v mestských firmách,
teda pri výbere výkonných riaditeľov a pri výbere členov štatutárnych
orgánov. Táto dizertačná práca tak
analyzuje politizáciu v kontexte nového
typu štruktúry verejnej správy, ktorá
funguje na princípe manažérizmu
a figurujú v nej aj ďalší významní
aktéri – manažéri. Taktiež cieľom
tejto práce bolo identifikovať rozdiely
v miere politizácie z hľadiska veľkosti miestnej samosprávy, z hľadiska
segmentu, v ktorom firmy pôsobia,
a z časového hľadiska. Okrem toho, že
je v tejto oblasti prvotinou, zaujímavá
je aj možnosť analyzovať danú problematiku z hľadiska vyššie uvedených
viacerých hľadísk.

Politizácia a jej druhy

Verejný sektor býva dlhodobo spájaný
s pojmom politizácia. Význam tohto
pojmu je však málokedy presne zadefinovaný a všeobecne je vysvetľovaní ako
situácia, kedy volení politici investujú
viac času a energie, aby si zabezpečili
podporu a lojalitu úradníkov pôsobiacich vo verejnej správe. Keďže práve
politizácia je ústrednou témou tohto
výskumu, je dôležité tento pojem
operacionalizovať. V nasledujúcom
texte prinášame definície politizácie
viacerých autorov. Najzákladnejšiu
definíciu politizácie ponúkajú Page
a Wright (1999), ktorí je chápu ako
využívanie politických nominácií
vychádzajúcich zo straníckej príslušnosti. Peters a Pierre (2004) zas definujú politizáciu ako situáciu, kedy sa
uprednostňujú politické kritéria pred
výkonnostnými kritériami, a to hlavne
pri výbere, odmeňovaní, povyšovaní
a sankcionovaní úradníkov vo verejnom sektore. Túto definíciu rozširuje
Svetová banka (2001, ako je uvedené
v Peters a Pierre, 2004), podľa ktorej
politizácia v rozvinutých demokraciách
nie je len o dosadzovaní straníkov a ich
členov rodiny do pozícií vo verejnom
sektore, ale hlavne o snahe kontrolovať
implementáciu politík. Čiže politizácia
súvisí nielen s politickými nomináciami
na posty vo verejnom sektore, ale aj
s politickou kontrolou v danej organizácii a viaže sa k politickej lojalite a citlivosti úradníkov.
Základné rozdelenie typov politizácie
sa spája hlavne s výberom ľudí do
manažérskych pozícií vo verejnom
sektore. Beblavý a kol. (2011) vychádzajúc z Petersa (2004) rozlišujú niekoľko
prístupov, s ktorými sa pri výbere
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manažmentu stretávame. Prvý spôsob
je meritokratický spôsob, pre ktorý je
typické to, že úradníci sú na vysoké
pozície prijímaní výberovým konaním,
a to na základe ich kvalifikácie. Podľa
autora je hlavným cieľom meritokratického systému zamestnať čo najväčších odborníkov. Takýto výber sa tiež
nazýva aj výber na základe neutrálnej
kompetentnosti.

nominácie. Nelegálna politizácia zasa
nastáva ak politici zasahujú do personálnych otázok aj na pozíciách, ktoré sú
formálne úradnícke a zákon neumožňuje, aby tu dochádzalo k politickým
nomináciám. Podarilo sa nám teda
poukázať nato, že v praxi sa môžeme
stretnúť viacerými druhmi politizácie,
a to s patronážnou, funkčnou, ale aj
formálnou.

Druhý spôsob výberu takýchto
úradníkov je patronážny spôsob,
ktorý je postavený na myšlienke, že
vysoké úradnícke pozície by mali byť
obsadzované na základe politickej
lojálnosti. Výber úradníkov potom
v tomto systéme prebieha politickým procesom, v ktorom o obsadení
daného miesta rozhodujú politici,
a tak dochádza k politizácii. Úradníci,
ktorí sú do svojich pozícií vybraný
takýmto spôsobom sa potom nazývajú
aj politickí byrokrati. Podľa Bearfielda
(2009) je najbežnejší význam straníckej patronáže ten, keď pozície vo
verejnom sektore rozdeľujú politici
ako odmenu za podporu ich politickej
strany. Často sa toto odmeňovanie
a rozdeľovanie postov deje po voľbách
a výherné politické elity prerozdeľujú
dôležité administratívne posty svojim
podporovateľom.

Výskum v oblasti politizácie je v súčasnosti aktuálny v medzinárodnom
kontexte, keďže v rámci danej témy
realizovali komparatívne štúdie napr.
Mair (2009) a čiastočne aj Peters
a Pierre (2004), Page a Wright (1999)
a v regióne krajín Strednej a Východnej
Európy najmä Meier-Sahling (2006).
Rozsiahlu komparatívnu štúdiu danej
problematiky zrealizovali v 15 členských krajinách EÚ aj Kopecký, Mair
a Spirová (2012). Dáta z tejto štúdie
ukazujú, že politizácia je pomerne
rozšíreným javom nielen v nových
krajinách EÚ, ale aj v starších členských
krajinách. Kopecký, Mair a Spirová
(2012) v tejto štúdii tiež tvrdia, že
miera straníckej patronáže je v postkomunistických krajinách pomerne
vysoká. Jedným z dôvodov tohto stavu
je inštitucionálne a kultúrne dedičstvo
komunistických režimov. Tieto režimy
boli totiž vo svojom základe charakteristické princípom patronáže, a práve
tento princíp ovplyvnil po páde komunistického režimu novo formujúce sa
systémy.

Na patronáž je ale potrebné pozerať
sa komplexnejšie. Politickí byrokrati
podľa Petersa (2010) nemusia byť nevyhnutne bez kvalifikácie a potrebného
vzdelania. Ak je teda úradník vybraný
na základe politickej nominácie
a zároveň je odborník v danej oblasti,
ide o výber na základe responzívnej
kompetentnosti. Autor dokonca poukazuje nato, že takýto výber úradníkov
môže byť prospešnejší ako výber na
základe neutrálnej kompetentnosti,
pretože pri presadzovaní ideí politikov
je nápomocnejšie, ak je úradník stotožnený s názormi politika a zároveň je
pritom aj odborníkom v danej oblasti.
Politizáciu taktiež možno deliť
na legálnu tzv. de iure politizáciu
a nelegálnu tzv. de facto politizáciu.
S legálnou politizáciou sa stretávame
pomerne často a je ľahko identifikovateľná, keďže vo verejnom sektore existuje mnoho pozícií, do ktorých zákon
umožňuje vyberať ľudí len na základe
politického rozhodnutia, teda politickej

Nielen akademici, ale takisto aj novinári, politici a experti na verejnú
správu sa zhodujú na tom, že fenomén politizácie existuje, ale problém
nastáva, keď ju chcem identifikovať
a merať. Táto práca sa pokúša
analytickým spôsobom identifikovať
a zmerať politizáciu na lokálnej úrovni
v kontexte mestských firiem, a to vychádzajúc práve z teoretických konceptov,
ktoré sme vyššie načrtli.

Miera a druhy politizácie pri výbere
riaditeľov mestských firiem

Z nášho výskumu vyplýva, že v súčasnosti sto najväčších slovenských samospráv má v stopercentnom vlastníctve
179 mestských firiem. Tieto firmy
poskytujú najmä technické služby
a spravujú bytové fondy a nehnuteľnosti. Značná časť z nich poskytuje

mediálne a kultúrne služby, prevádzkuje športoviská a rekreačné zariadenia a spravuje lesy a lesné majetky.
Najmenej sa mestské firmy venujú
poskytovaniu služieb v rámci verejnej
dopravy. Náš výskum tiež ukázal, že
najčastejšie právnou formou, ktorú
mestské firmy majú, je spoločnosť
s ručeným obmedzeným.
V kontexte analýzy druhu a miery
politizácie sa zameriavame nato, aké
spôsoby aplikujú samosprávy pri
výbere výkonných riaditeľov, či ide
o politické rozhodnutie alebo výber
prebieha prostredníctvom výberového
konania. Taktiež analyzujeme vplyv
komunálnych volieb na obsadzovanie
pozícií výkonných riaditeľov a zaujímame sa o to, či bol výber uskutočnený
do roka od konania komunálnych
volieb alebo viac ako rok od konania
volieb. Politizáciu indikuje práve výber
tesne po voľbách, teda výber uskutočnený do jedného roka od volieb. No
a v neposlednom rade analyzujeme
kompetentnosť riaditeľov vykonávať
danú funkciu.
Získané dáta ukazujú nasledovné.
Súčasná právna úprava umožňuje,
aby pri výbere výkonných riaditeľov
dochádzalo k politizácii de iure, teda
k legálnej politizácii. Analýza druhu
a miery výskytu politizácie v kontexte
výkonných riaditeľov mestských firiem
neindikuje robustnú stranícku patronáž. Skôr indikuje, že pri tomto výbere
dochádza k funkčnej politizácii, riaditelia sú v mnohých prípadoch vyberaní
bez formalizovaného výberového konania a tesne po voľbách, ale majú požadovanú kvalifikáciu – dosiahli adekvátne
vzdelanie a majú predchádzajúce
pracovné skúsenosti na manažérskych
pozíciách, ale aj v súkromnom sektore.
Politizácia pri výbere výkonných riaditeľoch bola identifikovaná v 60 % prípadov (viď graf č. 1) a 56 % súčasných
výkonných riaditeľov bolo vybraných
do roka od komunálnych volieb (viď
graf č. 2).

ZDROJ Autorka

GRAF Č � Spôsoby výberu riaditeľov mestských ﬁriem
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GRAF Č � Vplyv komunálnych volieb na výber riaditeľov mestských ﬁriem

GRAF Č 3 Vplyv volebných cyklov na zmeny v postoch výkonných riaditeľov mestských ﬁriem
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Pre hlbšie pochopenie problematiky
sme sa pozreli aj na výmeny všetkých
členov výkonných riaditeľov, teda
nielen súčasných. Konkrétne sme
sa pozreli na obdobie od roku 2006
po súčasnosť. Komunálne voľby sa
v rozmedzí tých rokov konali tri
krát, a to v rokoch 2006, 2010 a 2014.
Výsledky nášho výskumu sú prezentované v Grafe č. 3. Takýmto spôsobom
sme analyzovali 1821 pozícií výkonných
riaditeľov. Do roka od komunálnych
volieb 2006 sa vymenilo 44 % členov
štatutárnych orgánov, do roka od volieb
v roku 2010 to bolo 42 % a do roka od
volieb 2014 sa zmenilo 39 % štatutárov. V ostatných rokoch bolo toto číslo
oveľa nižšie a pohybovalo sa okolo 10 %.
Tieto výsledky ukazujú závislosť výmen
výkonných riaditeľov mestských firiem
na volebných cykloch.

Aspekty ovplyvňujúce mieru politizácie: veľkosť samosprávy, druh
poskytovaných služieb a čas

Naše výsledky tiež ukazujú, že v praxi
sa stretávame s rozdielnou mierou
výskytu politizácie z hľadiska veľkosti
miestnej samosprávy a segmentu,
v ktorom mestské firmy pôsobia,
a takisto aj z časového hľadiska. Podarilo sa nám identifikovať, že v praxi sa
stretávame s rozdielnou mierou politizácie z týchto troch hľadísk. Z hľadiska
veľkosti samosprávy sa väčšia miera
politizácie vyskytuje v menších samosprávach, čo môže byť, v porovnaní
s väčšími samosprávami, spôsobené ich
menšou kapacitou.
Z hľadiska druhu poskytovaných
služieb čelia najvyššej miere politizácie
mestské firmy prevádzkujúce športoviská a rekreačné zariadenia. Naopak
nižšiu mieru politizácie vykazujú mestské firmy poskytujúce technické služby,
ktoré si pri riadení vyžadujú špecifické
zručnosti a znalosti. Teda od riadiacich
orgánov sa očakáva špecifická odbornosť, ktorá sa dá odhaliť prostredníctvom výberového konania. Z týchto
dôvodov predpokladáme, že politizácia
pri mestských firmách poskytujúcich
technické služby, vykazuje nižšiu mieru.
Zaujímavé sú výsledky, ktoré ukazujú
politizáciu v spojení s časovým hľadiskom. Teda ukazujú závislosť medzi
spôsobom výberu výkonných riaditeľov (politické rozhodnutie / výberové
konanie) a časom, kedy boli riaditelia

do svojich pozícií vybraní (rok od
komunálnych volieb / viac ako rok od
komunálnych volieb). Najčastejšie sa
v rámci mestských firiem stretávame
s tým, že výber riaditeľa prebehol na
základe politického rozhodnutia a tesne
po komunálnych voľbách, teda do roka
od ich konania. Konkrétne takýmto
spôsobom bolo vybraných 36 % výkonných riaditeľov. Výber do roka od volieb,
ale prostredníctvom výberového konania sa uskutočnil v 21 % prípadov. Tieto
výsledky len potvrdzujú predpoklad, že
obsadzovanie postov riaditeľov tesne
po komunálnych voľbách súvisí s politickým obsadzovaním týchto funkcií.
Na základe našej analýzy môžeme teda
konštatovať, že politizácia je pomerne
rozšíreným javom pri obsadzovaní
riadiacich postov v slovenských mestských firmách. V budúcnosti by bolo
zaujímavé, okrem miery výskytu politizácie aj na iných postoch a na väčšej
vzorke, skúmať aj implikácie politizácie.
Ako napríklad pozrieť sa nato, či mestské firmy s vyššou mierou politizácie
vykazujú horšie hospodárske výsledky
ako mestské firmy s nižšou mierou politizácie. Priestor pre výskum politizácie
v slovenskom kontexte je stále široký,
a preto dúfame, že táto práca inšpiruje
nielen akademikov, ale aj odborníkov
v oblasti verejnej správy, pre ďalšie
skúmanie danej problematiky. ▪
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In previous research of conflict in
local government, the conflict was, in
almost all cases, measured indirectly
using surveys or interviews. Nelson
and Nollenberger (2011: 11) used
surveys to create a conflict index
comprising of „questions that asked
directly about conflict, those that
attempt to ascertain whether respondents believe other officials are overstepping their roles, and questions that
measure the alignment between actual
and preferred responsibilities of the
council members, mayor, and CAO. The
respondents were asked to identify the
level of unanimity of council decisions;
to assess whether there were factions on
city council; and to render a judgment
as to whether conflict was a problem on
city council.“ Whitaker and DeHoog
(1991) used surveys and interviews
when studying the policy and political
conflict between the officials and its
impact on the city manager turnover.
The same dependent variable was
studied by Kaatz, French, and Prentiss-Cooper (1999), this time with an
independent variable being the conflict
measured by surveys as a perception
of political or policy disputes among
councillors. Svara (1988, 1990), in his
comprehensive research of the conflict
and cooperation in the American cities,
used mainly surveys among councillors and department heads of the
municipal office, but complemented it
with the analysis of local newspapers,
interviews with the officials and observations of the officials‘ meetings. Johnson and Ihrke (2004) and Ihrke and
Niederjohn (2005) asked town board
members and councillors respectively
about their perception of the conflict in
in the town board/council.

Although the questions in surveys
differ from one study to another, this
method seems to be a mantra when
researching the local government
conflict. Even in rare cases where the
researcher used another method for
analyzing the conflict, it was only to
provide some complementary data.
We assert that the methods used to
measure the conflict should differ
depending on the face of conflict we are
studying. While the use of surveys or
interviews is an understandable choice
in case of covert conflict whether is
it in the formal or informal sphere of
the local government politics, there is
a need for a more appropriate approach when studying the formal, observable face of conflict. This need is based
mostly on the fact, that the surveys
often ask questions regarding indicators that can be measured directly,
particularly the level of disapproval of
mayoral proposals in the council.
The survey method has several
disadvantages compared to the direct
measurement of conflict. The obvious
one is the distortion of data, which
may be based merely on subjective
feelings of the members not reflecting the reality. For example, if there
is a dispute (which may in fact be
an isolated situation) at the time the
survey is being carried out, it is highly
probable that the perception of the
degree of conflict will be overstated in
the answers stated in the questionnaire.
Another problem is the comparability among the municipalities, since
the answers can be influenced by the
presence of conflict in the municipality
in a reverse way as expected. In fact, it
is possible that the reported degree of
conflict may be higher in municipalities
where the conflict occurs rather rarely,

simply because of the higher „sensitivity“ of the respondents to a conflict.
All of these disanvantages are of course
present when using surveys for measuring other faces of conflict as well.
However, in those instances, the researcher does not have a viable alternative
and therefore has to settle for the best
available option. ▪
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