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Editorial
milí čitatelia, po dlhom čase
sa vám znovu hlásime s novinkami
zo sveta Ústavu verejnej politiky –
dobre čítate, už nie z Ústavu verejnej
politiky a ekonómie. Náš ústav sa
rozdelil na dva samostatné, Ústav
verejnej politiky a Ústav aplikovanej
ekonómie, z ktorých pôvodne
pozostával. Ústav verejnej politiky
tak znovu zastrešuje dvojročný
magisterský program v odbore

verejná politika a samozrejme aj
naďalej poskytuje doktorandské
štúdium v odbore európske štúdiá
a politiky.
V tomto čísle vám prinášame už
tradičné novinky a aktuality,
ukážky z prác študentov,
recenziu na odbornú literatúru,
informácie o predmetoch, ktoré
vyučujeme v rubrike čo (sa) učíme
a rozhovor s bývalým študentom

a súčasným doktorandom
Matúšom Slobodom. Výnimočne
prinášame aj rozhovor s Dionýzom
Hochelom, manažérom informačných aktivít Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku, ktorý viedla naša doktorandka Mária Kožárová. Dúfame,
že vám naše nové číslo spríjemní
štart do nového akademického roka!
Redakcia
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NOVINKY & AKTUALITY

Doc. Emília Sičáková-Beblavá na študijnom
pobyte na Harvarde

Ústav verejnej politiky
založil svoj prvý
Public Policy Book Club

apríl 2014

jún 2014

Študijný pobyt sa konal v rámci vzdelávacieho programu je Global Leadership and Public Policy for The 21st
Century a bol organizovaný Fórom
mladých lídrov, ktorá pôsobí pri Svetovom ekonomickom fóre. Naša docentka
sa ho zúčastnila ako členka fóra (www.
weforum.org/community/global-leadership-fellows). Program pripravila
a uskutočnila Harvard Kennedy School
(www.hks.harvard.edu) a bol zameraný
na rozvoj líderských a manažérskych
zručnosti, negociačných zručnosti,
kapacit navrhnúť správne verejné politiky a prijímať správne rozhodnutia.
Z hľadiska verejných politík sa pomerne
často opieral o učenie behaviorálnych
vied, liberálny paternalizmus a teóriu
tzv. nudgingu (teda štuchnutia).
Doc. Sičáková-Beblavá: „Študijný pobyt
bol pre mňa zaujímavou a príjemnou
skúsenosťou z viacerých hľadísk. Okrem
toho, že som mala veľa bystrých a zaujímavých spolužiakov aj vďaka ktorým
naše diskusie na kurzoch mali vysokú
kvalitu, znova som si potvrdila, že na
špičkových univerzitách sa kladie veľký
dôraz na metodiku učenia a v rámci toho
na prípadové štúdie. Čo si samozrejme
vyžaduje prípravu aj zo strany študentov.
V neposlednom rade bolo pre mňa ľudsky
aj intelektuálne stimulatívne stretnúť
profesorov, ktorých knihy a blogy pravidelne čítavam, a stráviť s nimi istý čas
diskusiou. Domov som si doniesla veľa
inšpirácii, nových priateľov, vnútornú
pohodu, intelektuálny pokrm a zaujímavé knihy.“ ▪

Staňte sa aj vy jeho členmi. Začíname
už v septembri so zaujímavými hosťami
a diskusiou k najnovšej knihe bývalého
vodcu politickej opozície v Kanade
a súčasného profesora Harvard
university Michaela Ignatieffa Fire
and Ashes: Success and Failure in
Politics. Každý rok plánujeme diskutovať o troch knihách. Public Policy
Book Club je otvorený pre všetkých,
nielen študentov fsev, ktorí sa chcú
vzdelávať čítaním a diskusiou. Aktivita
je pod vedením doc. Sičákovej-Beblavej a doc. Staroňovej. O možnostiach
prihlásenia sa informujte na
jana.kubikova@fses.uniba.sk. ▪

Nový doktorand
Od septembra nastúpi ako nový
interný doktorand na Ústav verejnej
politiky bývalý študent a člen redakčnej rady ppn Matúš Sloboda. Dizertačnú prácu bude písať pod vedením
doc. Sičákovej-Beblavej. ▪

Konferencia NISPACee
v Budapešti
máj 2014

Organizácia NISPACee je sieťou
výskumných inštitútov a škôl zameraných na verejnú správu v strednej
a východnej Európe. Každoročne
organizuje konferencie, ktorých sa
zúčastňujú odborníci z oblasti akademického výskumu, praktického
výskumu, ale aj služobnej praxe. Tento
rok sa konal 22. ročník konferencie a bol zameraný na tému vláda
verzus spravovanie v strednej
a východnej európe. Tento rok mal
Ústav verejnej politiky na konferencii
bohaté zastúpenie. Príspevky prezentovali doc. Sičáková-Beblavá Lessons
Learned From Public Administration
Reforms in cee Countries: Politico-Administrative Relations (De-Politicization, Ľudmila Staňová When the
Government Digs its own Grave – Case
of the Civil Service Ofﬁce in Slovakia,
doc. Staroňová The Impact of eu on
Civil Service Systems in cee Countries:
The Case of Hungary, Romania and
Slovakia, The Production and Use
of Knowledge in Regulatory Impact
Assessment: The Case of Slovakia,
Michal Sedlačko Materiality of Learning: Objects in Science–Policy Interface,
prof. Malíková, Tomáš Jacko, Matúš
Čupka a Veronika Střelcová. ▪

Grant pre mladých
vedeckých pracovníkov
Univerzity Komenského
Grant, ktorý každý rok udeľuje rektor
Univerzity Komenského doktorandom
získali aj dve doktorandky z Ústavu
verejnej politiky – Ľubica Šimková
a Ľudmila Staňová. Získanie grantu
je podmienkou ukončenia doktorandského štúdia, takže sa oň nielen môžu,
ale dokonca musia uchádzať všetci
interní doktorandi uk. Grant možno
využiť na nákup materiálu potrebného
pre dizertačný výskum, ako napr.
elektroniky a kníh, ale aj na účasť na
konferencii, či letnej škole. Uzávierka
pre žiadosti o grant, ktoré sa podávajú
elektronicky býva spravidla v decembri. Výsledky sa vyhlasujú v ďalšom
roku v druhom semestri. Odporúčame
všetkým doktorandom túto možnosť
čo najskôr využiť. Výška udelených
grantov sa pohybuje okolo 1000 €.
Viac informácií nájdete na
www.uniba.sk/index.php?id=1321. ▪
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Práce na projekte
Využitie poznania pri
príprave dokumentov
v tvorbe verejnej politiky
pokračujú

Plodný rok 2014
Zdá sa, že detí na Ústave verejnej politiky pribúda. V máji sa narodil ďalší syn
našej kolegyni Saši Polákovej (na fotograﬁi s prvorodeným Matejom), malý
Leo a koncom augusta – presne v deň
obhajoby dizertačnej práce – sa našej
doktorandke Tine Gažovičovej narodil
malý Dominik. Za kolektív úvpe a za
študentov mamičkám blahoželáme
a držíme palce. ▪

Konferencia doktorandov
Univerzity Komenského
apríl 2014

V aule uk sa konala v poradí tretia
konferencia doktorandov uk s názvom
Spájame vedomosti, invenciu a vedu.
Doktorandi z každej z 13 fakúlt
Univerzity Komenského predstavili
najzaujímavejšie výsledky svojho
výskumu. Za fsev sa konferencie
zúčastnili doktorandi Marián Macejka
z Ústavu aplikovanej psychológie
s príspevkom Efektívne učenie dospelých, adaptabilita a sebaúčinnosť ako
predpoklady úspešného líderstva,
školiteľka doc. Lisá a Ľudmila Staňová
z Ústavu verejnej politiky s témou
Vysvetlenie vývoja centrálnych štruktúr
pre riadenie štátnej služby v strednej
a východnej Európe. Prípadová štúdia
Úradu pre štátnu službu SR, školiteľka
doc. Staroňová. ▪

V januári sa projektový tím stretol na
česko-slovenskej konferencii o kvalitatívnom prístupe a metódach vo vedách
o človeku s názvom Tužka a papír, anebo
počítač?, ktorú organizovala Zdravotně
sociální fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budejoviciach. Následne
bolo publikovaných niekoľko odborných článkov v najnovšom čísle Human
Affairs: Postdisciplinary Humanities
& Social Sciences Quarterly (č. 24, 3.
vydanie) od autorov: doc. Staroňová
(Introductory: Knowledge, evidence and
policy making in Slovakia; Analyzing
scientiﬁc knowledge in documents: The
case of regulatory impact assessment),
Katarína Števove a Matúš Čupka (Tools
for transferring lay knowledge in local
municipal public policy making in
Slovak local municipalities), Radomír
Masaryk (Researching social inﬂuences
on decision making: the case for qualitative methods), Marcela Veselková
(Science, stories and anti vaccination
movement) a Ľudmila Staňová (Central
civil service management structures
as brokers of de-politicization and
evidence based civil service management: A typology). Články sú dostupné
v knižnici fsev. ▪
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zvládli všetky predmety s obhajobou
záverečnej práce. Štatisticky najhoršie
dopadli študenti, ktorí si záverečnú
skúšku zvolili bez obhajoby diplomovej
práce, ale skúšku robili z troch predmetov. Z 25 prihlásených študentov
10 štátnice neurobili. Štátne skúšky boli
výnimočné aj tým, že tohto roku úvpe
odštartovalo tradíciu udeľovania Ceny
riaditeľky úvpe za originalitu diplomovej práce. Komisia ju udelila Matúšovi
Slobodovi. Nominovaní boli Mrázik,
Pavlíková, Ferčíková a Kurbel. ▪

Obhajoby doktorandov
august 2014

Tento rok úspešne zvládli obhajoby
dizertačných prác doktorandky úvp
Tina Gažovičová a Ľudmila Staňová.
Tina obhájila prácu na tému Bilingvizmus: problém, právo či hodnota?
Jazykové politiky vo vzdelávaní detí
z minorít na Slovensku. Školiteľkou
bola prof. Malíková a oponentmi prof.
Plichtová, doc. Szaló a Michal Vašečka,
PhD. Ľudmila Staňová obhájila prácu
v anglickom jazyku na tému Explaining developments of central structures
for civil service management: The case
of the Slovak Civil Service Ofﬁ ce. Školiteľkou bola doc. Staroňová a oponentmi
prof. Nemec, doc. Láštic a Jan Meyer-Sahling. Obom doktorandkám srdečne
blahoželáme. ▪

Hostia na vyučovaní
Magisterské štátnice

máj 2014

9. – 10. jún 2014

Z 56 prihlásených študentov 44 štátnice
úspešne zvládli, pričom Matúš Sloboda
a Veronika Pavlíková získali červený
diplom za celkový prospech v štúdiu
a štátniciach. Tento rok bol vysoký
počet študentov, ktorí sa rozhodli
v jeden termín urobiť naraz všetky
štátnicové predmety, teda obhájiť diplomovú prácu a zároveň spraviť skúšky
z troch štátnicových predmetov. Takých
sa prihlásilo 21, z čoho 19 z nich úspešne

Na kurze Etické otázky, korupcia
a transparentnosť vo verejnej politike,
pod vedením doc. Sičákovej-Beblavej
prednášali významní hostia: Pavel
Nechala, právnik Transparency International Slovensko a Ladislav Vörös
z Historického ústavu sav. Pavel
Nechala hovoril o regulácii konﬂiktu
záujmov a oznamovania nekalých
praktík na pracovisku (whistleblowing)
a Ladislav Vörös o histórii korupcie na
Slovensku a Rakúsko-Uhorsku, najmä
vo verejnej správe. ▪
►►
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RECENZIA

Pripravujeme publikáciu
o štátnej službe
V rámci projektu vega č. 1/0371/13
Vplyv eú na štátnu službu na Slovensku
pripravuje doc. Staroňová, doc. Sičáková-Beblavá a Ľudmila Staňová
publikáciu, ktorá bude slúžiť ako
učebný podklad pre kurz Riadenie
ľudských zdrojov vo verejnom sektore.
Vydanie publikácie je naplánované na
koniec tohto roka. ▪

Nový Visiting student
Počas septembra na našich chodbách
môžete zazrieť novú tvár. Doktorand
Kim Sass Mikkelsen z Univerzity
v Aarhus v Dánsku u nás absolvuje
krátky študijno-výskumný pobyt k jeho
dizertačnej práci, v ktorej sa pozerá
na implementáciu protikorupčných
nástrojov na Slovensku, v Estónsku
a Poľsku. V rámci svojho pobytu
pripraví pre doktorandov prednášku
k metóde process tracing, ktorú
vo svojej dizertačnej práci využíva.
Metóda je vhodná pri zisťovaní kauzálnych vzťahov, pri ktorých je potrebné
vystopovať súvislosti a uplatňuje
sa najmä v kvalitativnom výskume.
O prednáške budeme doktorandov včas
informovať prostredníctvom e-mailu. ▪

Letná škola ecpr
júl/august 2014

Tento rok sa letnej školy European
Consortium for Political Research
www.ecpr.eu už po druhý krát zúčastní
naša doktorandka Ľudmila Staňová.
Prihlásila sa na kurz Qualitative data
analysis: methods and procedures, ktorý
pre veľký záujem museli otvoriť v dvoch
samostatných blokoch. Poznatky
z kurzu budú sprostredkované
krátkou prednáškou pre doktorandov
v septembri. Bližšie informácie budú
zaslané e-mailom a budú zverejnené aj
na facebooku. ▪

Daniel Klimovský:
Základy verejnej správy
ľubica šimková, autorka je doktorandkou Ústavu aplikovanej ekonómie

Problematika verejnej
správy je predmetom
záujmu mnohých
autorov a ich prác. Kniha
Základy verejnej správy
od Daniela Klimovského,
mimochodom nášho
nového kolegu, ponúka
čitateľovi viac než
len deﬁníciu, čo to je.
Čitateľ má možnosť
prostredníctvom nej
získať širšie vedomosti
a predstavu, ako sú
prepojené rôzne
súvislosti a pohľady
na túto problematiku.
Autor spracoval
základňu primárnych
tém a prístupov, ktoré
majú za úlohu zaujať
a nasmerovať čitateľa
v chápaní a jeho ďalšom
štúdiu verejnej správy.

Kniha Základy verejnej správy je
rozdelená na trinásť hlavných kapitol.
Prvé tri kapitoly sa venujú poznávaniu
verejnej správy z vedeckého hľadiska.
Autor sa v prvej kapitole venuje
viacvýznamovosti pojmu verejná
správa, t.j. verejná správa ako objekt
vedeckého skúmania, študijný odbor
a ako vedecká disciplína. Tieto
poznatky dopĺňa stručným prehľadom
o spôsobe vzdelávania v oblasti verejnej
správy na Slovensku a vo vybraných
krajinách tak, aby bol čitateľ schopný
vytvoriť si prehľad a porovnanie
systémov vzdelávania v tejto oblasti vo
vybraných krajinách. V tejto kapitole je
obsiahnutý veľmi stručný, ale výstižný
prehľad o tom, z čoho sa skladá výskum
v sociálnych vedeckých disciplínach,
ktorý isto ocenia študenti a tá časť
verejnosti, ktorá sa zaoberá výskumom
v tejto oblasti.
V druhej a tretej kapitole nadväzuje
na poznávanie pojmu verejnej správy
prostredníctvom prehľadu fundamentálnych prístupov k vláde a spravovaniu
spoločnosti už od staroveku. Prechádza
základnými teoretickými prístupmi
počnúc starovekým Egyptom, cez stredoveký feudalizmus až po 19. storočie,
ktoré Lorenz von Stein nazval storočím
administratívnej vedy. Celá tretia
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kapitola je venovaná vývoju poznávania
a prístupov za posledných približne
sto rokov. Sústreďuje sa na vývoj
v oblasti poznávania verejnej správy
od čias klasického obdobia byrokracie,
jej kritikou až po rozvoj najnovších
moderných prístupov k verejnej správe,
ku ktorým patrí governance (good
governance, multilevel governance).

oddeliť, pretože sa navzájom dopĺňajú
a potrebujú. V spojitosti s oddelením
politiky od administratívy je dôležitá
otázka dosadzovania politikov a úradníkov do ich funkcií. Práve tu sú dôležití
občania, ktorí si volia svojich zástupcov
prostredníctvom priamych volieb.
Nasledujúce štyri kapitoly rozoberajú
hlbšie dimenzie verejnej správy.

Ďalšie tri kapitoly sa venujú základným
pojmom, ktoré deﬁnujú verejnú
správu a ich pochopenie a ujasnenie
si je dôležité pre pochopenie ďalších
nadväzností a problémov. K takýmto
pojmom patria verejné a súkromné.
Aké záležitosti a otázky patria do
verejnej sféry a ktoré už patria do tej
súkromnej, kto tvorí verejnosť, čo je
vec verejná a aký vplyv na jej vnímanie
majú médiá, ktoré často krát formujú
verejnú mienku. Venuje sa aj kritériám
rivalitnosť spotreby, vylúčiteľnosť zo
spotreby a deliteľnosť spotreby, ktoré
určujú hranice verejných a súkromných, prípadne zmiešaných statkov.
K ďalším pojmom patrí štát a spoločnosť
a vzťah medzi nimi. Okrem iného
popisuje tri, v súčasnosti najvýznamnejšie koncepcie štátu, ktorými sú
právny, sociálny a administratívny
štát. Osobitnú pozornosť venuje
občianskej spoločnosti. Tá je dôležitá
pre demokratický štát, ktorý podľa
autora nielenže uznáva, ale aj garantuje
„prioritu človeka, občana a občianskej
spoločnosti“ (Klimovský, 2014, s. 139).

Normatívna dimenzia sa spája s právom
a hovorí o tom, akoby mala spoločnosť
a osobitne verejná správa fungovať.
Význam tejto dimenzie zdôrazňuje
aj existencia samostatného správneho
práva, ktorého úlohou je regulovať
správanie a vzťahy subjektov práva
vstupujúcich do realizácie verejnej
moci. Manažérska dimenzia sa spája
so spôsobom riadenia jednotlivých
orgánov verejnej správy. Sem patria
koncepcie tradičnej byrokracie Maxa
Webera, cez public management až
po good governance. Pre pochopenie
organizačnej dimenzie verejnej správy
autor rozoberá pojem organizácia
a fungovanie a komunikáciu v rámci
organizačného systému. Poslednou
dimenziou verejnej správy je etická
dimenzia, ktorá sa spája s hodnotami
a úlohami, ktoré plní verejná správa
a jej predstavitelia.

Zdôrazňuje odlišnosti medzi politikou
a administratívou. Slovenský jazyk,
žiaľbohu, pozná len pojem politika
a nerozoznáva jednotlivé odtiene tohto
pojmu ako je to v prípade anglického
jazyka. Politika ako polity má význam
politického systému, poriadku, ktorý
v danom štáte platí a tým vymedzuje
hranice jeho fungovania a všetkých
jeho prvkov. Politika ako politics
označuje proces stretávania sa rôznych
aktérov s odlišnými názormi a záujmami a ktorý vedie ku kolektívnym
rozhodnutia, ktoré sú všeobecne
záväzné. Politika ako policy je „koncepcia, program konania alebo samotné
konanie jednoltivca, skupiny či vlády“
(Klimovský, 2014, s. 152). Vzťah medzi
politikou a administratívou je veľmi
prepojený. I keď existuje výrazný dichotomický postoj k oddeleniu politiky
a administratívy, nie je možné ich úplne

Daniel Klimovský
pôsobí ako odborný
asistent na Ekonomickej
fakulte Technickej
univerzity v košiciach.
Zároveň spolupracuje
aj s Filozoﬁckou
fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci.
Celá jeho pedagogická
i vedeckovýskumná
činnosť sa zameriava na
problematiku verejnej
správy a verejnej
politiky na lokálnej
úrovni. Základy verejnej
správy sú už druhým,
prepracované vydaním.

Posledné tri kapitoly sa venujú vývoju
verejnej správy na území Slovenska,
počnúc stredovekom, Rakúsko-Uhorskom až po súčasnosť. Súčasná podoba
verejnej správy je rozpísaná v poslednej,
trinástej, kapitole knihy. V nej sú
podrobne rozpísané tri piliere systému
verejnej správy na Slovensku – štátna
správa, samospráva a verejnoprávne
korporácie. Ako píše samotný autor,
úlohou knihy nie je poskytnúť úplný
obraz o verejnej správe, pretože na
to nestačí jediná kniha. Jej cieľom je
zaujať pozornosť čitateľa a poskutnúť
mu prehľad fundamentálnych pohľadov
a prístupov, čím čitateľ získa základ, na
ktorom môže stavať ďalšie vedomosti,
pretože porozumie vzťahom medzi
jednotlivými pojmami a zložkami verejnej správy. Som presvedčená, že tento
cieľ bol dosiahnutý, čo ocenia najmä
študenti verejnej správy a príbuzných
odborov. Okrem študentov ju ocení
aj laická verejnosť, ale rovnako tak
i odborníci a všetci, ktorí sa chcú viac
dozvedieť a pochopiť fungovanie verejnej správy. ▪
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ROZHOVOR

Žijeme najlepší
zo všetkých svetov
Slovami nemeckého ﬁlozofa zo 17. storočia Gottfrieda Leibniza zhodnotil
Dionýz Hochel, manažér informačných aktivít v Informačnej kancelárii
Európskeho parlamentu na Slovensku, postavenie Slovenska a občanov tejto
krajiny v Európskej únii. „Napriek pretrvávajúcim regionálnym rozdielom,
kríze i sociálno-ekonomickým problémom je faktom to, že sme súčasťou mierového
spoločenstva 28 krajín, ktoré odstraňujú model hraníc, mnohé z nich používajú
spoločnú menu a spolurozhodujú o vzťahoch s vonkajším svetom. O tomto sa nám
v roku 1989 ani len nesnívalo.“ O európskom experimentálnom modeli integrácie,
posilnenom Európskom parlamente aj o posledných eurovoľbách sme sa
rozprávali s pánom Hochelom, ktorý sa po rokoch strávených prácou v európskych
inštitúciách v Bruseli venuje komunikovaniu európskych tém na Slovensku.
mária kožárová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Májové eurovoľby dosiahli viacero
pozitívnych i nelichotivých prvenstiev.
Boli to prvé voľby do posilneného
Európskeho parlamentu, voľby, počas
ktorých sme na Slovensku dosiahli
rekordne nízku účasť, ale aj voľby, ktoré
budú radikálne strany v niektorých
európskych krajinách považovať za
prelomové. Nosným sloganom volieb
bolo motto tentokrát je to iné.
Spýtali sme sa teda pána Hochela,
v čom spočívala ich odlišnosť.
„Tieto voľby sú prvé po ratiﬁkácii
Lisabonskej zmluvy, ktorá významne
posilnila kompetencie Európskeho
parlamentu.“ Lisabonská zmluva
posilnila právomoci Európskeho
parlamentu v štyridsiatich podstatných
legislatívnych oblastiach na spoločnú
úroveň s Radou Európskej únie, ako
napríklad poľnohospodárstvo a medzinárodný obchod, ktoré si doteraz

členské štáty Európskej únie starostlivo strážili. Navyše, noví europoslanci
mohli na základe Lisabonskej zmluvy
po prvýkrát voliť nového predsedu
Európskej komisie na návrh Rady.
Novým predsedom Európskej komisie
sa stal bývalý luxemburský premiér
Jean-Claude Juncker, ktorý je nominantom víťaznej frakcie v Európskom
parlamente – Európskej ľudovej strany.
Európsky parlament tak v trojuholníku
európskych inštitúcii prvýkrát zastáva
veľmi vplyvné postavenie s Radou
Európskej únie a Európskou komisiou.
Podľa Hochela je proces posilňovania
právomocí ep unikátnym procesom
na svete, keďže Európska únia je
unikátnym modelom integrácie.
„Je to evolúcia vývoja demokracie,
ktorú tvoríme v Európe a nemôžeme
hľadať komparácie s inými krajinami
alebo spoločenstvami krajín vo

svete. Posilňovanie práv Európskeho
parlamentu je vlastne posilňovanie práv
občanov, keďže Európsky parlament
je jedinou európskou inštitúciou, ktorá
priamo podlieha volebnému procesu.
Tento model demokracie je vlastne
pokračujúcim experimentom 28 krajín
od šesťdesiatych rokov.“
Vývoj dosahu kompetencií Európskeho parlamentu však kontrastuje
s priebehom a výsledkom májových
volieb. Na Slovensku dosiahla volebná
účasť úroveň len 13,05[%, čo je
európsky rekord. Táto nízka účasť vo
voľbách do Európskeho parlamentu
na Slovensku bola prekvapením
pre p.Hochela aj pre sociológov
a politológov, ktorí sa tejto téme
venovali. „Dúfali sme v účasť nad 20%,
ale takéto nízke číslo neočakával naozaj
nikto.“]Táto vysoká neúčasť môže mať
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„Naši mladí
ľudia inklinujú
k skratovým
riešeniam.“
viacero interpretácií. „Kampaň vedená
Informačnou kanceláriou EP nebola
z povahy veci politická, ale informačno-komunikačná a bola zameraná na to,
aby povzbudila občanov využiť svoje
demokratické právo – ísť voliť.“]Podľa
Hochela však problémom na Slovensku
nebola nedostatočná informovanosť.
„Pri posledných voľbách do Európskeho
parlamentu v roku 2009, kedy
Slovensko zaznamenalo volebnú účasť
len na úrovni 19,64%, analýzy ukázali,
že Slováci boli po Malťanoch najlepšie
informovaní o konajúcich sa voľbách.
Problém je teda potrebné hľadať inde.“
Dionýz Hochel vidí niekoľko príčin.
„Predovšetkým občanom a našej politickej reprezentácii chýba ownership alebo
vlastníctvo európskych tém. Európske
témy by mali byť integrálnou súčasťou
širokého kruhu inštitúcií, počnúc vládou,
cez Národnú radu sr, samosprávu,

sociálnych partnerov až po mimovládne
organizácie a školy. Finančné
prostriedky, ktoré vyhradili politické
strany na kampaň do ep dosiahli podľa
analytikov zhruba jednu desatinu
ﬁnancovania politických strán vo
voľbách do národného parlamentu, čo je
paradoxné, keďže témy ep sú dnes aj
témami národného parlamentu. Desať
rokov po vstupe Slovenska do únie nám
už európske témy nie sú vzdialené, ale sú
súčasťou našich životov tu a teraz.“
Podľa Hochela už národní politici
nemôžu v domácom prostredí hrať
na „slovenské“ témy a v Bruseli
na „európske“, keďže tieto témy sa
dnes prelínajú. „Domnievam sa, že
najvyšší štátni predstavitelia nevyužili
dostatočne svoj vplyv a neapelovali na
občanov, aby využili svoje právo voliť
svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Z tohto výsledku je potrebné
si vziať ponaučenie a neodkladať
predvolebnú kampaň na obdobie tesne
pred voľbami. Kampaň k budúcim
voľbám do ep by sa mala začať už teraz.“
Hochel vidí taktiež obrovskú medzeru
v možnostiach slovenských médií,
ktoré majú malý počet akreditovaných
novinárov v sídle európskych inštitúcií
v Bruseli, v Luxemburgu a Štrasburgu.
Slovenské média by podľa neho mali
venovať väčšiu pozornosť európskym
aktualitám a pretaviť náročný jazyk
o fungovaní európskych inštitúcií do
zrozumiteľného jazyka.
Ďalším slabým článkom je školstvo.
Príkladom je simulácia volieb
stredoškolákov, ktorá ukázala, že naši
ešte neplnoletí stredoškoláci by do ep
poslali zástupcov radikálnych strán.
„Naši mladí ľudia inklinujú k skratovým
riešeniam a ak ich nepodchytíme ešte
na školách, tak len ťažko ich v dospelom
veku získame k pravidelnej volebnej
účasti a zodpovednému postoju vo
voľbách.“]Informačná kancelária ep
v tomto smere podnikla novátorsky
krok vydaním stredoškolskej učebnice
o eú, v spoločnom projekte so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí. Učebnica bola
distribuovaná všetkých stredných škôl
na Slovensku a mala by sa stať súčasťou
hodín občianskej náuky. Hochel taktiež
poukázal na zvláštny fenomén, že
kampaň zamierená vo veľkej miere
na sociálne médiá, ktoré dominantne
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používajú prvovoliči nepreukázala
výsledky, keďže sa nijako výrazne nezvýšila volebná účasť vo vekovej kategórii
18[–[25 rokov. Druhým fenoménom
predvolebnej kampane bola podľa
Hochela absencia kľúčových európskych tém, napríklad vytvárania nových
pracovných miest, mobility, sociálneho
zmieru, medzigeneračnej solidarity
a starnutie obyvateľstva . Napriek
tomu, že spomenuté témy sú prítomné
v diskurze na európskej úrovni, na
Slovensku takmer úplne chýbali.
Hoci lídrom v nízkej volebnej účasti
bolo Slovensko, priemerná účasť
v rámci eú bola taktiež nízka na
úrovni 43,09. Za vážny problém je
rovnako považovaný historicky najlepší
výsledok euroskeptických strán,
ako napríklad víťazstvo xenofóbnej
a antisemitskej strany Front National
vo Francúzsku, krajine ktorá je jedným
z motorov európskej integrácie, ako aj
strany ukip vo Veľkej Británii. Možno
predpokladať, že frustrácia Európanov
s následkami hospodárskej krízy je
jednou z príčin tohto trendu. Hochel
si však myslí, že tento výsledok je skôr
obrazom frustrácie občanov z doterajšieho spôsobu komunikácie európskej
politiky ako aj krízy politických systémov v európskych demokratických
krajinách: „Tradičné strany nie sú
schopné nájsť východisko z tejto situácie,
neponúkajú výrazných lídrov a výrazné
témy, čo podnecuje občanov, aby sa
obrátili na iné alternatívy. Tie sa však
skrývajú za prázdne populistické heslá
a neponúkajú žiadne reálne riešenia.“
T.[G.[Masaryk by v tejto súvislosti
povedal, že rozhorčenie nie je program.
Zaujímavým faktom je, že sú to práve
krízy a ich dôsledky, ktoré posilňujú
a prehlbujú európsku integráciu.
Napríklad posledná kríza poukázala
na dôležitosť prepojenia bankových
systémov jednotlivých krajín, čo
viedlo k vzniku bankovej únii a teda
k posilneniu spolupráce v ekonomickej
a monetárnej únii. Skutočnosť, že naša
krajina patrí do jadra spolupracujúcich
krajín Európskej únie so spoločnou
menou a spoločnými politikami
v politickej, ekonomickej a sociálnej
oblasti je malým zázrakom, vzhľadom
na kľukaté cesty histórie 20. storočia.
Aj preto si myslím, že zvlášť pre nás
platí spomenutý Leibnizov výrok. ▪
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TÉMA

Dokedy, B
Vizuálny smog bol ešte donedávna jednou z najfrustrujúcejších tém a zároveň
najmysterióznejších. Všetci, ktorí raz boli v zahraničí, vidia priepastný rozdiel
medzi Bratislavou a ostatnými mestami s tým, že Bratislave reklama zjavne
prerástla cez hlavu. Sedím vo vlaku z Budapešti a tam som v centre, i tom širšom,
nevidel jediný bilboard, megaboard a citylighty strašili iba na zastávkach mhd.
matúš čupka, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky a zároveň zakladateľom Zelenej hliadky.

Nikto nepopiera že reklama je pre
podnikanie užitočný nástroj. Bez toho,
aby o vás ľudia vedeli, jednoducho
ťažko predáte svoj produkt. To, čo sa
však stalo v Bratislave po roku 1989,
sa nedá nazvať inak ako „reklamnou
horúčkou na divokom východe“.
Bilboardy postupne obsadili mesto
pričom v tomto desaťročí ustupujú
klasické bilboardy čoraz soﬁstikovanejším či mohutnejším formám
reklamy. Pribúdajú megaboardy,

ultraboardy, rôzne osvetlené plochy,
kocky potiahnuté plachtou, nálepky na
chodníkoch, logá nastriekané sprejom
na hrádzi, rôzne divnosti… Verejný
priestor je dnes prepchatý reklamou
a sedliackym rozumom mi z toho
vyplýva, že by tým pádom Bratislava
mala byť jedno z najbohatších miest,
čo sa týka príjmov z reklamy. Príjem
z reklamy by mal tvoriť významný
podiel príjmov mesta. Obeta, ktorú
ako Bratislavčania robíme, by sa mala

nejak prejaviť. Aká je však pravda?
Podľa oﬁciálnej dôvodovej správy
eviduje bratislavský magistrát 1[500
reklamných zariadení s tým, že na jeho
majetku je 500 nosičov. Príjem z tejto
reklamy dosahuje 600 000 eur vrátane
nájmu z ďalších 405 nosičov, ktorým
nebola predĺžená zmluva (zdrojom
údajov je neschválené uznesenie
z marca 2014). Toto je žalostne malá
kompenzácia v porovnaní s tým, čo ako
Bratislavčania obetujeme.
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ratislava?
Tu sú najvýznamnejšie riziká reklamy

► Presycovanie jedinca nevyžiadanými
informáciami, ktoré je hrozbou pre jeho
psychickú pohodu.
► Devalvácia ulíc, námestí a ďalších
mestských lokalít strácajúcich svojho
ducha a meniacich sa na nosiče reklamy.
► Nejasný efekt vonkajšej reklamy pri
možnostiach . storočia.
► Priestor pre korupciu a klientelizmus
v prípade spolupráce medzi reklamnými
spoločnosťami a politikmi (masívne
predvolebné bilboardové kampane).
► Negatívny dosah na atraktivitu
mesta či na jeho turistický potenciál
a prispievanie k nevhodným podmienkam
pre rozvoj turizmu v mestách a obciach.
► Negatívny dosah na bezpečnosť
dopravnej premávky.
► Znižovanie kvality života v meste vďaka
devalvácií atraktivity verejných priestorov.
► Znehodnotenie nehnuteľností a ich
vzhľadu.
► Nárast kriminality a vandalizmu spojených
s priťahovaním nelegálnych výlepov či iných
prejavov nelegálnej reklamy.
► Komercializácia verejných priestranstiev
a podriadenie mesta reklame.
► Potláčanie identity či rôznorodosti mesta,
násilné pretláčanie globalizácie, zvyšovanie
uniformity.
► Hrozba pre životné prostredie spôsobená
výstavbou pútačov na čoraz
nedostupnejších miestach.
► Znižovanie vzťahu jednotlivca k mestu,
v ktorom žije.
► Svetelný smog spojený s osvetlenými
reklamnými plochami.
► Otázna etická a morálna hodnota
vonkajšej reklamy.
► Stimulácia neudržateľného konzumu
a spotreby.

V mestskej reklame je neskutočný
chaos. Samosprávy nevedia, koľko
majú reklamných plôch na svojom
území, nereagujú na infožiadosti
(iba 4 zo 14 samospráv nám zaslalo
zoznam reklamných zariadení, ostatné
zoznam nemajú), nevedia alebo sa
boja identiﬁkovať nelegálne nosiče,
ak patria tej-ktorej ﬁrme. Oﬁciálne
čísla sú skôr z roku 1996 ako z roku
2014. Vonkajšia reklama je natoľko
zisková, že ešte dnes sa nám pripomína
Krajcer s Frešom z posledných regionálnych volieb. Nuž a keďže je reklamných zariadení mnoho, treba vymýšľať
nové formy, ktoré staré presvietia
či zakryjú. Aj preto tu máme dve
nové digitálne plochy na Trnavskom
mýte. Určite sa pýtate, ako znížiť túto
neúnosnú koncentráciu reklamných
zariadení, tak tu je zopár receptov.

Vytvoriť a implementovať koncepciu
vonkajšej reklamy, ktorá popíše
vzhľad reklamných zariadení,
akým spôsobom majú byť
umiestnené, aký priestor musia
nechať chodcom či cyklistom,
v akej koncentrácií môžu byť
a podobne.
Presunúť kompetencie regulujúce
reklamu na oddelenie hlavného
architekta, tak aby rozhodovala
odbornosť a nie politické
konexie.
Regulovať reklamné zariadenia
na súkromných pozemkoch –
jednotnosť schvaľovacieho
procesu sa musí vzťahovať aj na
reklamné zariadenia umiestnené
na pozemkoch súkromníka.
Vonkajšia reklama totiž pôsobí
na nás všetkých.

Spraviť Audit reklamných zariadení
Bratislavy, koľko a akých druhov
reklamy v meste vôbec máme.
Nekompromisne odstrániť
reklamné plochy bez nájomnej
zmluvy a neplatiacich nájom.
Odstrániť reklamné zariadenia
z verejných majetkov – parky,
školy, úrady či iné nehnuteľnosti
či areály v majetku samospráv
majú slúžiť svojej funkcií a nie
byť nosičom reklamy.
Vytvoriť cenovú mapu Bratislavy,
platí sa podľa lukratívnosti
lokality a nie plošne.
Spoplatniť reklamné zariadenia
za m² reklamnej plochy, nie
za plochu, ktorá je priemetom
reklamného zariadenia do
pôdorysu,
Schváliť všeobecne záväzné nariadenie o vonkajšej reklame, ktoré
zadeﬁnuje, aký druh reklamných
zariadení je v akých prípadoch
prípustný a aký nie.

Toto sú nástroje, ktoré sú desaťročia
normou vo vyspelých mestách a tie
adekvátne k tomu vyzerajú. Všade tam
sa našli politici a osobnosti, ktorí sa
nebáli klepnúť reklamkám po prstoch
a otočiť situáciu tak, aby reklama
dopĺňala mesto – a nie ako to vidíme
v Bratislave – kde je mesto reklamným
nosičom. Z tohto dôvodu na omieľaný
argument reklamných spoločností,
aby sme si najskôr spravili poriadok
s čiernou reklamou, a potom sa bavili
o bilboardoch, jednoducho nemáme
čas. V porovnaní s týmito opatreniami
vyzerá nedávna správa o vytrhaní
189 ceduliek Magistrátom ako výkrik
školáčika k pani učiteľke: „Aha, čo
som urobil!“ ukazujúc detskú
kresbu mimozemšťana kričiaceho
„Ahoj pozemšťan!“ ▪
Tento článok bol publikovaný ako blog
na zelenahliadka.blog.sme.sk.
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ROZHOVOR

Som študentom ÚVPw
Rozhovor s MATÚŠOM SLOBODOM, bývalým študentom a súčasným doktorandom
ľudmila staňová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Na úvod skús trochu zaloviť
v pamäti a ozrejmi nám, prečo si sa
rozhodol pre magisterské štúdium
verejnej politiky a prečo práve na
úvp fsev uk?
Mal som to šťastie a už na bakalárskom
stupni aplikovanej ekonómie som
absolvoval niektoré predmety z verejnej politiky (Ekonómiu vzdelávania
či Korupciu a klientelizmus). Spôsob
výučby, prístup vyučujúcich a predovšetkým témy ma ohromne zaujali
a konečne som mal pocit, že som na
vysokej škole. Prirodzene som premýšľal nad magisterským stupňom v Brne
a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pocitovo som sa rozhodol zostať
na fsev a myslím, že som spravil dobre.
Aké máš spomienky na svoje magisterské štúdium? Aké boli tvoje
obľúbené predmety, najobľúbenejší
učitelia, či spolužiaci?
Spomínam si ako ma hneď na prvej
hodine vyvolala profesorka Malíková
aby som prezentoval môj konspekt
z povinného čítania. Keďže ma celkom
baví mudrovať a debatovať, nemal
som problém povedať o čom som
čítal. A o tom bolo celé štúdium – čítať
a uvažovať o tom, čo som prečítal. Mal
som rád predmety, pri ktorých som
mal pocit, že som sa prekonal a niečo
sa naučil. Takých bolo našťastie dosť.
Dôležité je mať šikovných spolužiakov,
s ktorými sa dajú prediskutovať úlohy,
zadania a predovšetkým vás motivujú
a ťahajú dopredu. Ja som mal v triede
takých dostatok. S mnohými dodnes
chodím s chuťou na pohár vína. Magisterské štúdium sa mi vždy bude spájať
s úžasnou skúsenosťou na Erasme
vo Švedsku, na jednej z popredných
európskych univerzít, kde som strávil
dva semestre. A to aj za cenu, že som si
musel predĺžiť štúdium u nás.

„Kvalitná vysoká škola
by mala naučiť človeka
vnímať okolie a zároveň,
spochybňovať, vedieť
hľadať spoľahlivé zdroje
a argumentovať.“
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a venujem sa…
Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Čomu si sa venoval vo svojej diplomovej práci?
Tému diplomovej práce som menil
asi štyrikrát. Za trpezlivosť všetkých
školiteľov opäť ďakujem. Nakoniec
ma doc. Sičáková-Beblavá motivovala
aby som dokončil seminárnu prácu
o miere kandidovania žien na Slovensku. Zaujímavé výsledky a predovšetkým nápady ako seminárnu prácu
zlepšiť mi pomohli konečne vybrať
tému diplomovej práce a dokonca
ju aj načas dokončiť. Témou teda
bola Analýza volieb primátora mesta
na Slovensku v rokoch 2006 a 2010
z rodového hľadiska a sledovanie efektu
funkcionára.
Už počas štúdia si stážoval v sgi.
Čo ti táto skúsenosť dala? Odporučil
by si aj súčasným študentom stáže –
hoci aj zadarmo?
Prvé dva roky na vysokej škole som si
užíval pravý študentský život. Potom
ma však nadchlo štúdium verejnej
politiky, práca a rôzne projekty tretieho
sektora. Chcel som na magisterskom
stupni robiť niečo zaujímavé popri
škole, čo by malo niečo spoločné s tým
čo študujem. Inštitút sgi bol jednou
z možností. Keďže som z Bratislavy
a býval som u rodičov stážovanie
zadarmo som nevnímal ako obmedzenie. Cenné kontakty, skúsenosti
a určite aj zaujímavý riadok do
životopisu to dokáže vyvážiť. Na druhej
strane je pravda, že stáže zadarmo
môžu byť diskriminačné a neziskovky
podľa mňa prichádzajú o kvalitných
a motivovaných ľudí, ktorý si takýto
typ stáže nemôžu dovoliť. Horšie je
to ešte v prípade stáží v zahraničí.
Naopak, pozitívnym prípadom je
Transparency International Slovensko,
ktoré stážistov ﬁnančne odmeňuje.

V mimovládnom sektore si sa
po skončení štúdia aj naplno
zamestnal. Pracoval si okrem iného
na úspešnom a známom projekte
Demagog.SK. Aká bola tvoja úloha?
Napĺňala ťa táto práca?

baví. Vnímam to ako priestor na rozvíjanie schopností a vedomostí, začiatok
akademickej kariéry a možnosť venovať
sa popri škole, podľa mňa veľmi dôležitej, kontrole politikov a sledovaniu
politiky ako takej.

Nedeľné diskusie som veľmi intenzívne
sledoval už od začiatku strednej
školy. Vtedy som sa ešte nejako nezamýšľal, či to, čo hovoria politici je aj
pravda. Vtedy to bolo zdanlivo jednoduché – modrí boli dobrí a červení
zlí. V roku 2011 som zaregistroval
Demagog.SK, ktorý pre Hospodárske
noviny takmer v reálnom čase overoval
výroky politikov odznené v nedeľných
diskusiách. Ešte pred bakalárskymi
štátnicami som sa prihlásil na stáž do
sgi, ktorá dodnes zastrešuje projekt
Demagog.SK. Hoci stáž bola trojmesačná, ja som overoval výroky celý rok
a následne som v tíme postúpil na pozíciu, ktorú voláme expert alebo senior
analytik, teda človek, ktorý sa stará
o výber výrokov, deľbu práce medzi
stážistov, kontrolu spracovania analýz
od stážistov a preberá zodpovednosť
za celý analytický výstup. Demagog
má dnes svojho mladšieho súrodenca
v Českej republike, Maďarsku, Poľsku
a chceme ho posunúť aj mimo v4.
Je výborné pracovať v projekte, ktorý
sa stále vyvíja, rastie a získava si stále
širšie povedomie u čitateľov, ktorí nás
podporujú a upozorňujú na nedostatky.
Potešujúci je taktiež rastúci rešpekt
u novinárov, ktorí nám dávajú priestor
novinách a dokonca aj u politikov, ktorí
sa na nás sťažujú a občas aj pochvália.

Kto je tvojim školiteľom a akej téme
sa budeš venovať vo svojej dizertačnej práci? Budeš učiť aj nejaké
predmety?

Prečo si sa rozhodol prihlásiť na
doktorandské štúdium na Ústave
verejnej politiky?
Doktorandské štúdium beriem ako
prirodzené vyústenie štúdia a práce
v oblasti verejnej politiky, ktorá ma

Dizertačná práca bude nadväzovať na
diplomovú prácu o analýze komunálnych volieb na Slovensku. Okrem rodovej perspektívy budem sledovať aj efekt
funkcionára, teda efekt, keď napríklad
primátor alebo starosta opätovne
kandiduje na svoju funkciu. Plánujem
využiť ekonometrický prístup.
Nevyhnutne tak budem musieť oprášiť
a doplniť svoje vedomosti z ekonometrie. Som rád, že budem môcť pokračovať v spolupráci s doc. Sičákovou-Beblavou. Hoci dnes ešte neviem, ktoré
predmety by som učil, prirodzene ma
to ťahá k politicko-administratívnym
vzťahom a verejným ﬁnanciám.
Chcel by si niečo odkázať našim čitateľom, hlavne dnešným študentom
úvpe, prípadne pedagógom?
Myslím, že kvalitná vysoká škola by
mala naučiť človeka vnímať okolie
a zároveň, spochybňovať, vedieť hľadať
spoľahlivé zdroje a argumentovať.
Myslím, že verejná politika či európske
štúdia na fsev majú potenciál tieto
schopnosti rozvíjať. Je veľmi pravdepodobné, že drvivá väčšina ľudí má
len tých pár rokov na výške na to, aby
mohli väčšinu svojho času venovať
debatám, čítaniu a tvorbe. Je to podľa
mňa ten najkrajší job. Je to však veľká
výzva pre pedagógov, aby čo najviac
študentov motivovali túto šancu
nepremrhať. ▪
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ČO (SA) UČÍME

Riadenie ľudských zdrojov
vo verejnom sektore
ľudmila staňová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Štúdium ľudských zdrojov v štátnej
správe je z hľadiska verejnej politiky
dôležité, pretože štátni zamestnanci
patria medzi kľúčových aktérov
verejnej politiky a ovplyvňujú ju vo
všetkých fázach jej tvorby – vo formulácii, implementácii či evaluácii. Kurz
riadenie ľudských zdrojov vo
verejnom sektore, ktorý spoločne
vedú doc. Staroňová a Mgr. Staňová
študentom priblíži teoretické modely
riadenia štátnych zamestnancov
a ich možné praktické dopady na
politizáciu, transparentnosť a korupciu,
spravodlivosť z pohľadu zamestnancov,
motiváciu a spokojnosť z pohľadu
zamestnancov, zúčtovateľnosť voči
občanom, rovnosť z pohľadu zamestnancov, možné dopady na efektivitu
práce a inovácie, či schopnosť ﬂexibilne
riadiť. V prvej časti kurzu sa hľadajú
odpovede na otázky typu čím sa štátni
zamestnanci líšia od bežných zamestnancov, prečo je potrebný zákon o štátnej službe, čo je vlastne poslaním verejného sektora, aké hodnoty prináša, ako
funguje byrokracia a organizácia a aké
modely byrokracie poznáme. V druhej
časti predmetu sa lektorky sústredia na
samotné otázky ľudských zdrojov, ich
motivácie, manažment a zúčtovateľnosť.
Kde je to možné, prinášajú porovnanie
situácie na Slovensku s inými krajinami
(cee a oecd).

Popis jednotlivých modulov
lektorkami
Prvý modul sa venuje otázke Čo je
organizácia a aký je rozdiel medzi
verejnou a súkromnou organizáciou
z hľadiska ich poslania, cieľov a procesov? So študentmi diskutujeme o tom,
ako sa prítomnosť zisku a politiky
odráža na efektivite organizácie a ako
monopolné postavenie a konkurencia
vplývajú na efektivitu, resp. zhoršovanie výkonu organizácie. Plynule
prejdeme k tomu, aký je rozdiel
v riadení ľudských zdrojov v organizáciách súkromného a verejného sektora,

Kurz študentom priblíži
teoretické modely
riadenia štátnych
zamestnancov, ich
možné praktické
dopady na politizáciu,
transparentnosť
a korupciu, spravodlivosť
z pohľadu zamestnancov,
motiváciu a spokojnosť
z pohľadu zamestnancov,
zúčtovateľnosť voči
občanom, rovnosť
z pohľadu zamestnancov,
možné dopady na
efektivitu práce
a inovácie, či schopnosť
ﬂexibilne riadiť.

vs. ich riadenie). Pri deﬁnovaní týchto
dvoch typov riadenia sa odvíjame od
dvoch hraničných modelov verejnej
správy – tradičného Weberovho
modelu a New public management
modelu. Pýtame sa otázku, Ako vyzerá
riadenie ľudských zdrojov vo Weberovom modeli a v NPM modeli? Odpovede
aplikujeme na hlavné oblasti riadenia
ľudských zdrojov a skúmame ich
dopady na politizáciu, transparentnosť
a korupciu, spravodlivosť z pohľadu
zamestnancov, motiváciu a spokojnosť
z pohľadu zamestnancov, zúčtovateľnosť voči občanom, rovnosť z pohľadu
zamestnancov, možné dopady na
efektivitu práce a inovácie, či schopnosť
ﬂexibilne riadiť.
Následne sa v jednotlivých moduloch
hlbšie zaoberáme jednotlivými oblasťami riadenia, ich hraničnými modelmi
a možnými dopadmi, ako aj praxou
riadenia na Slovensku a v krajinách eú.
Začíname prijímaním zamestnancov,
ktorým sa zaoberáme v treťom module.
Priblížime si typy štátnej služby,
procesy prijímania zamestnancov
v hraničných modeloch, metódy
výberových konaní z praxe eú, právnu
úprava prijímania štátnych zamestnancov na Slovensku a aplikačná prax
a možné dopady na politickú patronáž
a zúčtovateľnosť.
Pokračujeme kariérnym rastom
zamestnancov a motiváciou v štvrtom
module. Vysvetlíme si rozdiel
medzi vertikálnym a horizontálnym
kariérnym rastom, priblížime súčasnú
úpravu kariérneho rastu v zákone
o štátnej službe a povieme si niečo aj
o motivačných teóriách, ktoré sa zaoberajú otázkami ako napr. čo motivuje
ľudí, prečo ich to motivuje a ako sa
ľudia stanú motivovaní?

ktorý vyplýva práve z prítomnosti zisku
v jednom a politiky v druhom prípade.
Vysvetlíme si, prečo potrebujeme zákon
o štátnej službe pre riadenie zamestnancov v štátnej správe a prečo nestačí
len zákonník práce, ako pri zamestnancoch v súkromnom sektore. Napokon
deﬁnujeme hlavné oblasti riadenia
ľudských zdrojov, ktoré budú predmetom nášho záujmu v rámci tohto kurzu:
prijímanie zamestnancov, kariérny rast,
vzdelávanie, odmeňovanie a odchod
zamestnancov vo verejnom sektore.

V piatom module si priblížime vzdelávanie ako zabezpečenie služby pre
štátnych zamestnancov v hraničných
modeloch – interné a kontrahované.
Diskutujeme so študentmi o výhodách
a nevýhodách, ako aj o otázke prečo je
vzdelávanie v práci dôležité.

V druhom module sa sústredíme na
riadenie vo verejnom sektore. Cieľom
je študentom priblížiť rozdiel medzi tzv.
personnel administration vs. personnel
management (správa ľudských zdrojov

Šiesty modul má názov Hodnotenie
výkonu a odmeňovanie. Znovu si
povieme teóriu, t.j. ako asi vyzerá
hodnotenie výkonu a odmeňovanie
vo Weberovom a npm modeli a aký to
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má asi dopad na politizáciu, transparentnosť, osobnú motiváciu a podobne.
Povieme si tiež niečo o tom, ako možno
merať pracovný výkon, či sa to vôbec
dá, aké sú úskalia. Vysvetlíme pojem
performance based management
a úlohu cieľov (organizačných vs.
osobné ciele zamestnanca) v tomto
kontexte. K odmeňovaniu si povieme
z čoho pozostáva – tarifný plat,
príplatky a odmeny. Priblížime tiež
slovenskú a zahraničnú prax.
Siedmy modul sa venuje ukončeniu
pracovného pomeru. Povieme si
o tom, čo je deﬁnitíva, aké sú výhody
a nevýhody oproti skončeniu pracovnej
zmluvy zrušením miesta, aké existujú
možnosti výpovede v štátnej správe
a pod. Skúmame možné dopady riešení
na politizáciu, efektivitu vo verejnej
správe.
V ôsmom module sa zaoberáme
formálnymi a neformálnymi úlohami
vysokých predstaviteľov verejného
sektora. Povieme si, kto je líder a aké sú
štýly vedenia ľudí. Napokon v poslednom, deviatom module, si povieme
niečo o vzťahu organizácie verejného
sektora k ľuďom ako občanom
vs. k ľuďom ako zákazníkom. V čom je
rozdiel? Aké sú riziká orientácie organizácie jedným, či druhým smerom?
Kurz vychádza z rôznych zdrojov
literatúry, ktoré sú dostupné elektronicky na moodle. Základ však tvoria
publikácie od Demmkeho a Moilanena
Civil Services in the eu of 27, Daniele
Bossaert Civil Services in the Europe
of Fifteen, Owena Hughesa Public
management and administration
a Sičákovej-Beblavej a M. Beblavého
Koaličná zmluva alebo zákon?wV súčasnosti pripravujeme učebnicu o štátnej
službe, ktorá bude slúžiť ako podklad
k tomuto kurzu.

Podmienky absolvovania kurzu
Kurz patrí medzi povinne voliteľné a je
za 6 kreditov. Podmienkou absolvovania kurzu je odovzdávanie priebežných
úloh, vypracovanie písomnej práce
a prezentácia. V školskom roku
2014/2015 sa bude vyučovať v zimnom
semestri. Radi vás na našom predmete
uvidíme. ▪
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Politika zdravotnej
starostlivosti
roman mužík, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Politika zdravotnej starostlivosti je
povinne-voliteľný predmet druhého
ročníka magisterského stupňa
programu verejnej politiky. Predmet
sa vyučuje v zimnom semestri. Cieľom
je oboznámiť študentov so základnou
terminológiou a princípmi zdravotnej
politiky. Počas tohto kurzu sú postupne
predstavené zdravotnícke trhy, ich
organizácia, regulácia, ﬁnancovanie
a s tým súvisiace politiky.

jednotlivých ukazovateľov. Posledné
hodiny sú venované prezentovaniu prác
študentov.

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa viac-menej týka každého z nás. Ide o veľmi
senzitívny sektor, nakoľko rozhodnutia
pri tvorbe zdravotnej politiky výrazne
ovplyvňujú zdravie a kvalitu života
každého z nás. Predmet Politika
zdravotnej starostlivosti reﬂektuje tieto
skutočnosti a oboznamuje študentov so
všetkými nástrahami tohto sektora.
Predmet je vyučovaný počas 12 týždňov,
pričom 10 týždňov prebieha interaktívna výučba a na posledných stretnutiach sú prezentované práce študentov.

Stručná osnova predmetu

Na úvodnej hodine sú predstavení
kľúčoví aktéri v zdravotníctve a ich
postavenie v rámci zdravotníckeho
sektoru. Na nasledujúcich hodinách sa
venujeme významu, cieľom a nástrojom
zdravotnej politiky, a to hlavne kvalite,
dostupnosti a efektívnosti poskytovanej
zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa
niekoľko hodín venujeme základným
nástrojom zdravotnej politiky – organizácii, regulácii, ﬁnancovaniu a platobným mechanizmom využívaných
v zdravotníckych trhoch. Na tomto
predmete opisujeme aj poskytovanie
a zabezpečenie služieb v zdravotníctve
v ambulantnej, nemocničnej alebo aj
dlhodobej či dentálnej starostlivosti.
Na každej hodine si teoretické východiská demonštrujeme na Slovenskom
zdravotníctve so zaujímavými
príkladmi zo zahraničia. Z takzvaného
makro pohľadu nazeráme na ukazovatele zdravotného systému a ich meranie
s poukázaním na slabé a silné stránky

Hodnotenie predmetu dáva šancu
absolvovať predmet rôznym typom
študentov. Hodnotenie pozostáva
zo seminárnej práce na tému podľa
dohody so študentmi, aktivity a účasti
na hodinách, prezentácie seminárnej
práce a záverečného testu.

Úvod do zdravotnej politiky a ekonómie zdravotníctva, kľúčoví aktéri
v zdravotníctve
Význam, ciele a nástroje zdravotnej
politiky, základná terminológia
Organizácia zdravotného systému
Financovanie zdravotníctva
Platobné mechanizmy v zdravotníctve
Regulácia v zdravotníctve
Poskytovanie a zabezpečenie služieb
v zdravotníctve
Ukazovatele zdravotného systému
a ich meranie
Kľúčové reformy v zdravotníctve,
zdravotná legislatíva
Aktuálne problémy a výzvy v zdravotníctve, zdravotníctvo v roku 2020

Absolventi tohto predmetu z minulosti
vyzdvihujú hlavne zrozumiteľnosť
a aktuálnosť prednášaného učiva.
Rovnako ocenili aj možnosť diskusií
a možnosti prezentovania vlastných
názorov na rôzne nové témy, ktoré
neboli pôvodne súčasťou prednášok;
ako napríklad téma vyvlastnenia
zdravotných poisťovní či arbitráže
súvisiace so zákazom zisku zdravotných poisťovní a pod. Za najvyššiu
devízu študenti v dotazníku uvádzali
pravidelný prísun príkladov z praxe
a celkové, praktické zameranie tohto
predmetu, po ktorom absolvovaní tieto
praktické informácie dokážu ihneď
využívať v dennodennej praxi. ▪
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REPORTÁŽ

Letná škola v Maribore
Ako každé leto, aj tento rok majú študenti možnosť
zapojiť sa do rôznorodých letných škôl. Stačí si vybrať
podľa svojich záujmov, poslať prihlášku a čakať, či
vás vyberú. Nielenže sa dozviete množstvo nových
informácií, ale aj spoznáte novú krajinu a nových ľudí.
Letná škola rozhodne stojí zato.

Slovinsko

ľubica šimková a roman mužík, autori sú doktorandmi Ústavu aplikovanej ekonómie a Ústavu verejnej politiky

Jednou z takýchto možností je aj
Summer School na Univerzite
v Maribore, v Slovinsku. V roku
2014 táto škola realizovala už tretí
ročník, ktorého oﬁciálny názov znel
Public-Private Partnerships: Working
for change and cooperation 2014
a uskutočnil sa od 22. júna do 6. júla.
Ako už z názvu vyplýva, nosnou
témou boli ppp projekty. Škola bola
organizovaná pod záštitou Faculty of
Economics and Business in Maribor.
Letná škola v Maribore má medzinárodný rozmer. Tento rok sa tam stretli
študenti zo Slovenska, Českej republiky,
Španielska, Rumunska, Macedónie
a samozrejme Slovinska. Internacionálne zloženie malo aj zoskupenie
prednášajúcich lektorov, ktorí podobne
ako študenti pochádzali prevažne zo
Slovinska, Španielska či Slovenska.
Veľmi (ne)milým prekvapením letnej
školy bola participácia a štúdium už
pred jej začatím. Mesiac pred začiatkom výučby sme obdržali inštrukcie
k vypracovaniu tímovej záverečnej
práce. Témy seminárnych prác tvorili
reálne ppp projekty, a to medzinárodné
letisko v Aténach, most Vasco da
Gama v Portugalsku, Channel tunnel
spájajúci Anglicko a Francúzsko,
štadión v Pekingu a ústredná čistička
odpadových vôd v Budapešti. Každý
tím pozostávajúci zo 4 až 6 členov si
musel zvoliť svojho teamleadra, ktorý
mal facilitovať tímovú prácu. Jedným
z teamleaderov bol aj Roman. Táto
tímová práca bola neskutočne náročná

hlavne z dôvodu, že takmer nik nemal
čas (a chuť) vytvárať iniciatívu mesiac
pred začatím školy, keď vrcholilo skúškové obdobie. Seminárna práca mala
pozostávať z 10 kapitol, pričom prvých
6 malo byť odoslaných pred začatím
samotnej výučby. Zvyšné 4 kapitoly
mali byť dotvorené počas letnej školy.
Tímová práca vyvrcholila prezentáciou
v posledný deň školy.
Napriek názvu a zameraniu tejto
letnej školy, samotné prednášky
neboli zameraním ohraničené na ppp
projekty. Tým bola venovaná iba časť
prednášok, ktoré okrem všeobecných
delení a deﬁnícií rozoberali ich
ekonomický, sociálny alebo právny
aspekt. Zvyšné prednášky sa venovali
napríklad základným ekonomickým
modelom, medzinárodným trhom,
risk manažmentu, štatistickým
metódam či online podnikaniu. Okrem
samotných prednášok sme pracovali
v skupinách na rôznych čiastkových
projektoch, ktoré sme na konci hodiny
odprezentovali. Letná škola vyvrcholila
záverečným testom, po ktorom sme
dostali certiﬁkáty o jej absolvovaní.
Letná škola, samozrejme, nie je
len o učení sa a projektoch. Je to aj
o spoznávaní krajiny a ľudí. Letná
škola ponúkala množstvo možností
mimoškolských aktivít, čo sme patrične
aj využili a precestovali veľký kus tejto
krásnej krajiny. Videli sme viacero
zámkov, jeden z najväčších Slovinských
vodopádov – Savica, jazerá Bled či

Bohijn, viacero múzeí, z ktorých za
zmienku určite stojí múzeum včiel
a množstvo iných krásnych miest
a kultúrnych pamiatok. Očarilo nás aj
hlavné mesto, Ljubljana, ako ho volajú
domáci. Toto mestečko v porovnaní
s inými miliónovými metropolami síce
nie je veľké, no turistom rozhodne má
čo ponúknuť. Viacero výletov nemalo
iba kultúrny rozmer, ale priamo súviselo so zameraním výučby. Za zmienku
stojí neúspešný ppp projekt – štadión
Stožice, v ktorom štát svoje zadanie
naplnil, no na produkt súkromnej
strany sa tam čaká dodnes. Okrem
krásnej prírody či kultúrnych pamiatok
sme sa stihli okúpať aj v slovinskom
mori v mestečku Portorož. Súčasťou
mimoškolských aktivít bol international evening, kde sa prezentovali
študenti jednotlivých krajín. My sme
tam hrdo reprezentovali Slovensko,
ktoré, so všetkou skromnosťou, určite
zanechalo na Slovinsko veľmi dobrý
dojem. Čo im však môžeme závidieť
a naozaj sa od Slovincov musíme učiť,
je, ako robiť vynikajúcu zmrzlinu.
Ak ste niekedy uvažovali či ísť na letnú
školu alebo nie, po tomto zážitku vám
to rozhodne odporúčame. Okrem
toho, že sa na vás v škole niečo nalepí
a obohatíte svoj životopis novým
certiﬁkátom, spoznáte čaro inej kultúry
a množstvo zaujímavých ľudí. Ak sa
vám nepodarí dostať na letnú školu
či zahraničný študijný pobyt, určite
aspoň navštívte malú – veľkú krajinu,
Slovinsku. Stojí to zato. ▪
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Letná škola, samozrejme,
nie je len o učení, ale
aj o spoznávaní krajiny
a ľudí, čo sme patrične
využili a precestovali
veľký kus tejto krásnej
krajiny
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Citizen Participation University 2014
Občianska sieť strednej a východnej Európy ceecn
(Central and Eastern European Citizens Network)
zorganizovala tento rok už v poradí štvrtý ročník
Univerzity občianskej participácie cpu (Citizen
Participation University). Podujatie hostila Nadácia
Civil Kollégium ccf (Civil College Foundation).

Maďarsko

veronika střelcová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Maďarská nadácia Civil Kollégium
je celonárodná organizácia, orientovaná na vzdelávanie dospelých, ktorá
poskytuje praktické a profesionálne
tréningy a tréningové programy
aktívnym občanom, členom komunít,
komunitným pracovníkom. Táto
sociálna príspevková organizácia
vznikla v roku 1994 ako reakcia
na potrebu vytvorenia jednotného
tréningu v komunitnom rozvoji.
V roku 2003 sa stala akreditovanou
inštitúciou v oblasti vzdelávania dospelých. V tréningovom centre Nadácie

v Kunszentmiklós-Kunbábony, južne
od Budapešti sa od 7. do 11. júla 2014
stretlo približne 50 profesionálov
a profesionáliek, odborníkov a odborníčok zo štrnástich krajín Európy,
pôsobiacich v rôznych sférach rozvoja
občianskej spoločnosti, komunitnej
práce a občianskej angažovanosti.
Každý deň bol tematicky zameraný
na jeden významný problém rozvoja
občianskej spoločnosti v Európe. Ráno
aj poobedie otvárali kľúčové prednášky
v zmysle teoretických, obsahových
a abstraktných poznatkov, po ktorých

si účastníci mohli vybrať z niekoľkých,
viac prakticky orientovaných seminárov, v nadväznosti na hlavnú tému.
Týmito témami boli posilňovanie participácie (nie len na európskej úrovni),
sociálna inklúzia a vylúčenie, a trvalá
udržateľnosť.
Téma občianskej participácie pojednávala o možnostiach pre širšiu
angažovanosť občanov, o občianskych
právach a povinnostiach aj za hranicami Európskej únie. V panelovej
diskusii sa hovorilo o vývoji občianskej
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participácie a vzdelávaní občanov
v tejto oblasti, a o výzvach súčasnej
demokratickej spoločnosti v krajinách
Európy. V praktickej časti bol zaujímavý workshop pracovníkov ecas
(European Citizen Action Service)
o Európskej iniciatíve občianov
(European Citizens’ Initiative), ktorí
priblížili veľmi konkrétne návod, ako
sa môže 1 milión občanov eú priamo
podieľať na formovaní politík únie
tým, že vyzve Európsku komisiu, aby
v určitej veci predložila legislatívny
návrh. Okrem Elisy Bruno, projektovej koordinátorky z ecas bola
jednými z najzaujímavejších hostí dňa
Madi Sharma z Británie, rečníčka
a zakladateľka madi Group, skupiny
súkromných a sociálnych podnikov
a mimovládnych organizácií, ktorých
fungovanie je postavené na vytváraní
inovatívnych myšlienok „lokálnej
akcie s globálnym vplyvom,” ktoré
slúžia k prospechu celej trvalo udržateľnej spoločnosti. Z ďalších zaujímavých speakrov zaujal Američan Jeff
Blum, bývalý výkonný riaditeľ dvoch
celonárodných organizácií, USAction
a zároveň Vzdelávacieho fondu
USAction, ktoré presadzujú sociálnu,
rasovú, ekonomickú a environmentálnu spravodlivosť. Počas dňa zameraného na sociálnu inklúziu a vylúčenie
sa lektori a hostia diskutovali o práci
s vylúčenými komunitami a menšinami, vyrovnávanie sa s extrémizmom
a hate speech, ktoré stále viac rezonujú
v našich krajinách a komunitách.
Diskutujúci si kládli otázky, aké
skupiny obyvateľov sú vylúčené, pýtali

sa na mechanizmy sociálneho vylúčenia, rovnosť možností vo vzdelávaní
či občianskom zapojení vylúčených
skupín obyvateľstva, a snažili sa
deﬁnovať európske hodnoty a súčasné
vývojové trendy. V menších skupinách sa účastníci a účastníčky mohli
dozvedieť viac o rôznych programoch,
fungujúcich v Európe aj vo svete, ktoré
sú zamerané na podporu tolerancie,
posilňovanie práv menšín, inklúziu či
občiansku angažovanosť menšín, ako
napríklad projekt Nie v našom meste
(Not in Our Town), alebo projekt profesionálnej výmeny Building Grassroots
Demoracies in Minority Communities.
Téma o trvalej udržateľnosti bola
zameraná na možnosti prehodnocovania a rozširovania lokálnych zdrojov
cez konkrétne príklady a jednoduché
a praktické skúsenosti.
Záverečný deň bol podobne neformálny ako zoznamovanie účastníkov
a ich organizácií cez market place
v úvode cpu. Priniesol nápady a návrhy
pre spoluprácu v budúcnosti, idey
na pokračovanie ďalších spoločných
programov, projektov aj nové iniciatívy a určil možnosti do budúcna nie
len pre zúčastnené organizácie, ale aj
pre jednotlivcov. Päť dní Univerzity
poskytlo dostatok priestoru nie len
na formálne aktivity, ale aj priestor
pre neformálne vzdelávanie, výmeny,
diskusie a tiež spoločnú zábavu. Fascinujúce na tomto podujatí totiž je, že
Kumbaboni na maďarskom vidieku je
vzdialené od všetkých rušivých vplyvov,
a v príjemnom prostredí umožňuje
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dokonale technicky zabezpečené
prezentácie a prednášky priamo na
čerstvom vzduchu, ktoré sa za priaznivého počasia odohrávajú v tieni agátov
a špeciálne prispôsobených stanov.
Tak sa prestávky stávajú dokonalým
priestorom na regeneráciu a podnecujú účastníkov k novým myšlienkam
a inšpiráciám, kde sa spoločné nápady
formujú ľahšie a aj profesionálne
kontakty nadväzujú ľahko a prirodzene.
Tohtoročná cpu sa tak zaradila
k predošlým úspešným ročníkom
a napriek ťažkostiam s fundraisingom
a ﬁnancovaním podujatia sú organizátori pevne presvedčení, že sa pokúsia
o ďalší ročník, nasledujúc zvyk, opäť
v prvý júlový týždeň 2015. Občianskej
sieti sa podarilo vytvoriť tradíciu, kde
sa každoročne stretnú ľudia z mnohých
európskych krajín, vzájomne diskutujú o svojich aktivitách na úrovni
občianskeho života, zdieľajú skúsenosti
v oblasti komunitného rozvoja a popri
tom sa vzdelávajú na zaujímavých
prednáškach či workshopoch. Napriek
základu v partnerstve organizácií je
Univerzita občianskej participácie
otvorená každému so záujmom o rozšírenie svojich poznatkov a skúseností
v oblasti sa demokracie, občianskej
spoločnosti, komunitnej práce či
občianskej participácie na rôznych
úrovniach od miestnej po Európsku.
Je to zároveň priestor na prehĺbenie či
vytvorenie nových kontaktov, začatie
zaujímavých projektov či partnerstiev,
kde sa má každý čo naučiť, ale aj čo
nové priniesť. ▪
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Policy Making and Politics
at the Local Level
Štvrtý ročník letnej školy pol-loc: Policy Making
and Politics at the Local Level sa tento rok
prvýkrát nekonal v Košiciach, ale v hlavnom meste
našich susedov – v stovežatej Prahe a poctili ju
svojou účasťou profesori, mladí učitelia a študenti
z 13 európskych krajín. Ústrednou témou tejto letnej
školy boli krajiny V4 a ich sociálne a politické otázky
na regionálnej a lokálnej úrovni.

Česká republika

jana kubíková, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Prínosné poznatky z oblasti verejnej
politiky na lokálnej úrovni nám
prezentovali zahraniční profesori ako
Jenni Airaksinen (Fínsko), Harald
Baldersheim (Nórsko), Irene Bouhdana
(Francúzsko), Paolo Fedele (Taliansko),
Jochen Franzke (Nemecko), William
Gilles (Francúzsko), Liisa Haikio
(Fínsko), Michal Illner (Česká republika), Lawrence E. Rose (Nórsko),
Pawel Swianiewicz (Poľsko) a István
Tózsa (Maďarsko). Títo profesori nám
prezentovali nielen výsledky svojich
výskumov, ale aj nové trendy, ktoré
v súčasnosti zavádzajú mnohé lokálne
samosprávy vo svete. Mnohí z nich
sa zúčastňovali aj voľnočasových
aktivít, kedy boli ochotní diskutovať
s nami o ich výskume a akademických
skúsenostiach, a taktiež porozprávať sa
v neformálnom duchu.
Jednou z najdiskutovanejších
prednášok bola prednáška Williama
Gillesa, ktorý sa zameral na koncept
tzv. smart cities. Tento koncept pracuje
s myšlienkou otvorenosti a transparentnosti samospráv. Je to koncept
inteligentného mesta, ktoré je založené
na najnovších informačných a komunikačných technológiách. Smart city
v podstate znamená efektivitu založenú

na inteligentnom riadení a integrovaných informačných a komunikačných
technológiách. Ako príklad Gilles
uviedol aplikácie v smartfónoch, ktoré
budú poskytovať informácie o dopravných zápchach v meste a možnostiach
ako sa im vyhnúť. Ďalším príkladom
môže byť systém verejného osvetlenia
v meste, ktorý funguje na princípe fotobuniek a svieti, len v momentoch, keď
ulicou prechádza človek, čím sa šetria
verejné ﬁnancie.
Okrem prednášok sa počas letnej
školy konali aj workshopy vedené
mladými učiteľmi. Medzi najzaujímavejšie workshopy jednoznačne patril
workshop, ktorý si pripravila Oksana
Mejeré (Litva), a to na tému Politics is
not for women? Incentives and barriers
to women´s participation in politics.
Počas workshopu sme sa dozvedeli,
že na lokálnej úrovni sa vyskytuje
viac žien v politike ako na národnej
úrovni, a to dôvodov ako je napríklad
geograﬁcká blízkosť a skutočnosť, že
ženy sa viac stotožňujú s problémami
a otázkami vyskytujúcimi sa na
lokálnej úrovni (vzdelávanie, poskytovanie verejných služieb, sociálna
starostlivosť a pod.). Zaujímavým
faktom z workshopu bolo tiež zistenie,

že z krajín v4 má jediné Poľsko zákonom určený percentuálny podiel žien,
ktoré musia byť na kandidátskych
listinách politických strán (tzv. kvóty).
Súčasťou tejto školy bola aj medzinárodná konferencia Local Authorities
in the Open Government Era, kde sa
venovalo témam ako transparentnosť
samospráv a využívanie nových médií
a informačných technológií pri tvorbe,
implementácii a evaluácii lokálnych
politík. Konferencie sa zúčastnila aj
vedúca oddelenia boja s korupciou
Úradu vlády Českej republiky – Eva
Kyzourová a priblížila nám do akej
miery sa Českej republike darí implementovať protikorupčné opatrenia
zo Stratégie vlády v boji s korupciou.
Medzi hlavné oblasti, ktoré boli
zahrnuté v tomto pláne bolo prijatie
zákona o štátnej službe a zefektívnenie
systému, ktorý umožňuje prístup
k informáciám. Ani jeden z týchto
záväzkov sa doposiaľ Českej republike
nepodarilo splniť. Príležitosť prezentovať dostali aj samotní študenti, ktorí
si tak mohli vyskúšať prezentovanie
v angličtine pred uznávanými profesormi. Študentské prezentácie pozostávali z predstavovania jednotlivých
študentov, ich vysokých škôl a rodných
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miest. Na konci prezentácie bol tiež
priestor na diskusiu a otázky. Účastníci
letnej školy, tak mohli získať predstavu
o tom, ako je to prezentovať na medzinárodnej konferencii.
Organizátori však pre nás okrem
množstva prednášok a workshopov
pripravili aj aktivity, počas ktorých sme
nadviazali nové priateľstvá a získali
kopec zážitkov. Vyskúšali sme si
napínavú francúzsku spoločenskú hru
petang, minigolf, lanovú dráhu a laser
tag. Taktiež nesmela chýbať prehliadka
pražských pamätihodností ako Pražský
orloj, Pražský hrad a Karlov most.
Pre mnohých bola určite potešením
aj prehliadka pražského pivovaru
spojená s ochutnávaním piva. Tesne
pre koncom letnej školy sme bojovali
o výhru v bowlingovom turnaji, ktorý
každoročné vyhrajú organizátori letnej
školy a tento rok nebol výnimkou.
V posledný večer nám zas organizátori
pripravili rozlúčkovú party, ktorá
sa konala vo vychytenom pražskom
podniku. Súčasťou tejto party malo byť
aj prekvapenie, na ktoré sme sa všetci
tešili počas celej letnej školy a tajne
sme tipovali, čo to môže byť. Z prekvapenia sa nakoniec vykľulo karaoke.
A tak sme sa s jednou chorvátskou
študentkou Vedranou rozhodli, že túto
príležitosť musíme využiť a spoločne
sme si zaspievali I am walking on
sunshine.
Výhodou letnej školy je možnosť získať
ects kredity a certiﬁkát o absolvovaní
tejto školy. Samozrejme, že nič nie
je zadarmo, podmienkou úspešného
absolvovania bola písomná a ústna
skúška. Písomná skúška pozostávala
z 25 otázok multiple choice a z 25
otázok true/false. Ústna skúška mala
podobu kolokvia, každý študent si
mohol vybrať prednášku, o ktorej
diskutoval z prednášajúcimi. Písomná
aj ústna skúška bola zostavená presne
podľa prednášok a workshopov, takže
každému účastníkovi sa podarilo zloziť
ju bez väčších problémov. Budúci
rok sa bude letná škola pol-loc
konať v chorvátskej Rijeke. Ak máte
záujem spoznať nových ľudí, zúčastniť
sa prednášok svetovo uznávaných
profesorov a získať mnoho poznatkov
z oblasti verejnej politiky na lokálnej
úrovni, určite si pošlite prihlášku
a neoľutujete. ▪

Budúci rok sa bude
letná škola Policy
Making and Politics
at the Local Level
konať v chorvátskej
Rijeke, viac
informácii o tejto
letnej škole môžete
nájsť na webstránke
polloc.org
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NOVINKY & AKTUALITY

23rd World Congress
of Political Science
Montréal, Kanada
19.1–221. júl 2014

The International Political Science
Association a jej výročný kongres
je jednou z najprestížnejších vedeckých konferencií v oblasti politológie
a verejnej politiky na svete. Zúčastňuje sa ho približne 2000 odborníkov z rôznych oblastí, za verejnú
politiku sa zišli také osobnosti ako
napr. Guy Peters, Leslie Pal, Michael
Howlett, M. Ramesh, Robert Hoppe,
Hal Colebatch, John Turnpenny
a iní. O to viac nás teší, že tento rok
Ústav verejnej politiky bol bohato
zastúpený a príspevky boli prednesené Miroslavom Beblavým (Elite-mass Interaction in Anticorruption
Discourse: Analysis of Government
Manifestos in the Czech republic and
Slovakia), Katarínou Staroňovou
(Modernizing Regulatory Impact
Assessment: A Look at the Second
Wave of RIA Institutionalization
in Central and Eastern Europe)
a Michalom Sedlačkom (No Respite:
Writing Political and Organizational
Ethnography of Bureacracy with
a Sensibility for Practice). ▪

Harmonogram zápisov
1. Bc
Dátum

Program

Miestnosť

Hodina

Zapisujúci

8. 9. 2014
9. 9. 2014
10. 9. 2014
11. 9. 2014
16. 9. 2014
17. 9. 2014
18. 9. 2014

AE
AE
ES
ES
PP
PP
SA

Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

Sabinová
Sabinová
Sabinová
Sabinová
Sabinová
Sabinová
Sabinová

SA
PP
AE
AE
ES
ES
PŠDŠ

B027
B027
B027
A117
A117
B027
B027

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

ES
AE
SA
PP

B027
B027
B027
B027

8.00
8.00
8.00
8.00

Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová

AE, ES, PP, SA

A117

9.00

Sabinová

SA
VP
SPP
SPP
ES
ES

Aula
Aula
Aula
Aula
B029
B029

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

A–L
M–Z
A–L
M–Z

Dudoková
Dudoková
Dudoková
Dudoková
Dudoková
Dudoková

ES + PŠDŠ
ES + PŠDŠ
SA + PŠDŠ
PP + PŠDŠ
VP + PŠDŠ
dodatočne prijatí
dodatočne prijatí

B029
B122
B122
B029
B029
B029
B029

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

A – G, 13.00 H – L
M – P, 13.00 R – Z
A – J, 13.00 K – Z
A – K, 13.00 L – Z
A – L, 13.00 M – Z
mVP, 13.00 mPP
mES, 13.00 mSA

AE, ES, PP, SA

A117

14.00

Sabinová

denní/ext./PŠDŠ

A117

8.00

Foltinová/Sabinová

A–L
M–Z
A–L
M–Z
A–L
M–Z

2. Bc
8. 9. 2014
9. 9. 2014
10. 9. 2014
11. 9. 2014
16. 9. 2014
17. 9. 2014
18. 9. 2014

A–K
L–Ž
A–K
L–Ž

Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová
Trenčanová

3. Bc
2. 9. 2014
3. 9. 2014
4. 9. 2014
5. 9. 2014

1. Bc zahraniční
4. 9. 2014

1. Mgr.
2. 9. 2014
3. 9. 2014
4. 9. 2014
5. 9. 2014
8. 9. 2014
9. 9. 2014

2. Mgr.

Doc. Staroňová na
Erasmus mobilite
učiteľov a výskumníkov
v Ľubľane, Slovinsko

10. 9. 2014
11. 9. 2014
12. 9. 2014
16. 9. 2014
17. 9. 2014
18. 9. 2014
19. 9. 2014

1. Mgr. zahraniční
4. 9. 2014

2.1–27. jún 2014

PhD.
19. 9. 2014

Výskumný pobyt na Department
for Policy analyses and public
administration, v rámci ktorého
doc. Staroňová robila rozhovory
s úradníkmi ministerstiev a iných
ústredných orgánov štátnej správy
ku komparatívnemu výskumnému
projektu inštitucionalizácie nástroja
hodnotenia vplyvov (regulatory
impact assessment) v praxi. ▪
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Odborná príloha

Explaining developments of central
structures for civil service management:
The case of the Slovak Civil Service Ofﬁce
(úryvok z autoreferátu)
ľudmila staňová, autorka je doktorandkou úvp

In this dissertation thesis we
focus on explaining development
of central civil service management structures in post-communist
democracies. Central civil service
management structures (CCSMS)
have been deﬁned as organizations
operating within the civil service
system as an institution. Development of these structures has been
deﬁned as political decisions of
choice and change of these structures. Finally, post-communist
democracies have been deﬁned as
Central and Eastern Europe and
Western Balkans.

Research problem
and question
Drawing from research of MeyerSahling (2009a, 2012) we notice
a pattern of low viability of independent civil service ofﬁces and a shift
towards more political control. This
has been underlined by examples from
Slovakia, Poland, Albania, Macedonia,
Croatia and Serbia. We found this an
interesting empirical and theoretical
research problem for historical institutionalism, which focuses on how
past inﬂuences stability and change
of institutions. We hence formulated
our question “How can we explain
the instability of the independent civil
service ofﬁces in post-communist
democracies?”

Dependent and
independent variables
Our dependent variable, i.e. what
we are attempting to explain, is the
instability of the independent civil
service ofﬁce. This puts us before the
ﬁrst important task to deﬁne both an
independent civil service ofﬁce and
its instability. We deﬁne the former by
designing a typology of the CCSMS,
according to which the independent
civil service ofﬁce ﬁts into the type
of a “body with controlling functions
accountable to judiciary”. Accountability to judiciary fulﬁls the independence feature of the civil service ofﬁce
and the controlling function fulﬁls the
executive feature of the civil service
ofﬁce. We assume that this type of
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body would have the greatest effect
on de-politicization, because its head
is not accountable to a political body.
Also, the body would be most efﬁcient
in de-politicization, because it can
control personnel decisions regarding
individual civil servants.
We continued with deﬁning instability of the independent civil service
ofﬁce. Borrowing from historical institutionalism theory, we deﬁne instability of the civil service ofﬁce as an
institutional change from “body with
controlling functions accountable
to judiciary” to a body with accountability to a different power or with
different types of functions. From
the ﬁndings of Meyer-Sahling (ibid),
that the CCSMS have moved towards
more politically controlled bodies, we
assume that the institutional change
was in fact a reversal to the previous
state of more formal political discretion of individual ministers over their
staff and hence a more decentralized
civil service management. This type of
institutional change can be classiﬁed
as institutional survival and return
(Streeck, Thelen 2005) of old institutions. If we want to explain what
affects instability of the independent
civil service ofﬁces, we inevitably need
to look at what affects their emergence
in the ﬁrst place and what affects the
reversal back to the “old” decentralized civil service management system
with formal political discretion.
The factors that affect emergence and
reversal are our independent variables. Following up on the assumption
that we are dealing with survival and
return of old institutions, we frame
these factors as path dependent mechanisms that in case of emergence of
the CSO contest the old institution
or in case of reversal reproduce the
old institution. We operationalized
these mechanisms in relation to the
topic of our study helping ourselves
with a literature review of civil service
reforms in post-communist democracies. This literature also deals with the
question what drives reform and what
blocks it, similarly as we deal with the
question what drives the emergence
of independent civil service ofﬁces
and what blocks them. We draw three
groups of mechanisms from literature:

external incentives, party politics and
bureaucratic and public legitimacy.
The external incentives draw from
Europeanization theory and lesson
drawing. The incentives are EU conditionality and lesson drawing from
international actors. We assume that if
EU had preferences on an independent
civil service ofﬁce, the candidate country who is also a laggard in EU accession preparations, will have an incentive to fulﬁll these preferences in order
to join the EU (Proposition 1). Preferences of international actors, such as
SIGMA-OECD, would have the same
effect (Proposition 3), as the EU relied
on their recommendations in the area
of public administration.
Party politics incentives draw from
veto players, delegation and agentprincipal theory. The incentives are
fear of replacement, government alternations and external party interest.
Our assumptions are that the incentives will drive establishment of the
civil service ofﬁce if fear of replacement is high (Proposition 4), government alternations are low (Proposition 5) and external party interests are
present (Proposition 6). Contrarily, if
there is no fear of replacement (Proposition 4’), government alternations
are high (Proposition 5’) and external
party interests are lacking (Proposition 6’) the independent civil service
ofﬁce is likely to be reversed.
Public and bureaucratic legitimacy
as an incentive draws from theory on
administrative traditions and legacies. The incentives are interconnectedness of institutions (Proposition 2)
and trust of civil servants and public
(Proposition 7).
Establishment of the ofﬁce can be
explained by external incentives and
party politics. We do not feel the need
to ﬁnd support for the presence of
public and bureaucratic legitimacy
as a factor, because we assume that
it is present due to EU conditionality.
Reversal can be explained by party
politics incentives and bureaucratic
and public legitimacy. We do not
include external incentives, because
we expect reversal to have occurred
after EU accession.

Research design and
methods
Our research strategy is a case study
of the Slovak Civil Service Ofﬁce
(CSO). The main argument behind the
choice of our unit of analysis is that
the Slovak CSO is an extreme case of
a highly independent body with wide
functions. It belonged to the strongest
in the region, but also experienced the
most dynamic change – it was abolished without replacement. We think
that precisely for these characteristics
it will help us elucidate mechanisms
that drive the establishment and reversal of an independent civil service
ofﬁce. Another reason for the choice of
our case is practical. We had access to
information in the original language,
which would have been a problem
when studying the majority of the
other cases.
The main problem of our research
design is generalizability. Single country studies often receive criticism for
lacking a comparative perspective,
from which generalizations for other
countries could be drawn. Scholars
have proved this is not impossible if the
right questions are asked and research
is framed by theory. We attempted
to overcome this problem by designing a theoretical framework suitable
for studying institutional change and
reversal of the civil service system in
other countries of the CEE and Western Balkan region. The simple condition is that change occurred before EU
accession and reversal occurred after
EU accession, so that the external
incentives factor can be studied.
Our dependent variables are operationalized for the Slovak case as the
2001 establishment of the CSO and
two reversals – one in 2003, when the
civil service act was amended and the
CSO lost a great degree of its competences, and ﬁnally its abolition in 2006.
The ﬁrst part of our research focuses
on conﬁrming that the introduction of
the CSO represented an abrupt institutional change and its abolition represented an institutional reversal. For
this part we used content analysis of
legal documents regulating politicoadministrative relations.
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The second part of our research
focuses on ﬁnding support for the
effects of independent variables on
CSO establishment and two reversals.
The empirical implications of external
incentives are preferences of the EU
and international stakeholders. These
were inferred mainly from ofﬁcial
documents. Party politics incentives
were expected to empirically manifest as voters preferences for government or opposition parties, ideological polarization of governments and
alliances with civil service unions. We
collected this data from election polls,
secondary literature and interviews.
Finally, empirical indicators of bureaucratic legitimacy are contradicting
expectations from rules and authority relations and trust of civil servants
and public. A media analysis was used
to collect data on the latter, while the
former was inferred from ofﬁcial documents and interviews on collaboration of the CSO and ministries. We use
process tracing as our method of data
analysis.

Findings
Our results show that the Slovak CSO
was, indeed, an example of an abrupt
change that resulted in continuity
of previous institutions. We studied
how distribution of competences and
formal political discretion in appointments, remuneration and disciplinary proceedings changed overtime,
i.e. from 1989 – 2006. We found that
the introduction of the CSO meant
more merit and centralization than
ever before. Perhaps the most vibrant
change was that the heads of ofﬁces
were appointed upon merit by the
chairman of the CSO, who was an
apolitical nominee. We see this as a big
step forward particularly because of
the competences the head of ofﬁce
holds – he is the highest ranked civil
servant responsible for the organization of ministry, including personnel
and public procurement. The change
was in stark contrast to the previous
status quo, where heads of ofﬁces were
appointed by the minister, who could
hence politicize the ministry through
them. The chairman could also remunerate the heads of ofﬁces and resolve
their disciplinary misconduct. This

changed in 2003 when an amendment was passed by which the minister could chose the head of ofﬁce from
candidates who passed the selection
procedure. The minister could also
propose removal of the head of ofﬁce
and designate by an internal regulation a group of employees that would
be directly accountable to him. In
2006, the appointments were handed
back to the ministers, same as decisions on remuneration, while disciplinary proceedings were cancelled. The
CSO was categorized as a “control
body accountable to the legislature’’
since the chairman of the CSO could
only be dismissed for legally stated
reasons, which made is easier to
dismiss him via abolishing the ofﬁce
by a legal amendment.

Impact of EU and international actors on emergence of the CSO
As for the external incentives, we
found that neither EU nor the international stakeholder actively promoted
an independent civil service ofﬁce.
However, they did promote a career
system with a central coordination
structure for civil service management and were concerned about the
degree of politicization in Slovakia.
For the purpose of de-politicization,
an independent ofﬁce with wide
competences was the most appropriate CCSMS model. Slovak decision
makers, well aware of the country
being classiﬁed as a laggard in accession preparations, may have chosen
this model to raise their chances for
EU entry, despite the fact that an independent civil service ofﬁce was not
a condition for entry. Direct preference for the structure was hence not
conﬁrmed (Proposition 1 and 3), but
could be inferred and is worth investigating in further research. The
relevance of such research may be
conﬁrmed by Sherpereel (2009) who
claims that EU used a lot of informal
communication with Slovak representatives, where EU expressed preferences on certain legal provisions. It
is therefore not unlikely, that the CSO
was also a subject of informal discussions. The usual reaction of Slovak

actors involved in the process of drafting the 2001 version of the law was
that the CSO was “an EU requirement”. After all, the same was claimed
by the former minister of ﬁnance Ivan
Mikloš in his parliamentary speech
before the CSO was abolished (Transcript of the 55th meeting of the
National Council 2005). It may be
a prevailing misconception, but it very
well may be that the EU or the international stakeholders suggested that an
independent CSO would be the most
suitable model for Slovakia and the
Slovak decision makers acted upon
that, incentivized by EU accession.

Impact of domestic politics on emergence and
reversal of the CSO
The party politics incentives were
tested both for the introduction
and reversal of the CSO. The fear of
replacement incentive (Proposition 4)
does not seem to ﬁnd support for the
establishment or reversal of the ofﬁce.
The independent CSO had been in
question since 1994, i.e. before administrative capacities became a political EU requirement. The temporary
government of Jozef Moravčík, in
opposition to Vladimír Mečiar, could
have passed the act on civil service
and established a civil service ofﬁce in
order to prevent the autocratic ruler
from exploiting human resources in
state administration (Proposition
4), but it did not do so despite facing
strong opposition of Mečiar, who won
the elections after. The independent
civil service ofﬁce was already then
a controversy, as the comments of the
legislative council of the government
suggest. Similarly, Mečiar did not pass
the civil service act in 1998 in order to
bind the hands of his strong opposition, who won the elections that year.
Passing the law with an independent civil service ofﬁce in 2001 would
conﬁrm the fear of replacement argument, as Dzurinda’s government faced
strong opposition at the time, but as
we know, the EU argument was also
present. In 2003, fear of replacement
would have not been relevant in decision-making, as the elections were still
far off. In 2006, fear of replacement
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should have been high, but instead of
posing constraints, the government
abolished the ofﬁce and loosened
discretion.
This suggests two things – either there
is a problem with our measure on fear
of replacement, i.e. election preferences of parties, or there is a problem
with the actual fear of replacement
argument. We proposed that the latter
may be true, as multiparty systems
with proportional representation
allow many combinations of coalition
governments. It is possible that parties
constrain formal political discretion
depending on their own calculations.
Game theory could answer this question better than the agent-principal
theory that we deal with.
Government alternations were
frequent and vast, entailing either
wholesale or partial inter-bloc alternations. The delay of the civil service
law suggests, that the proposition
that government alternations foster
formal political discretion (Proposition 5) holds. However, we cannot use
this argument to explain the actual
establishment. This is where we use
the second half of the argument that
says that governments who trust their
bureaucrats want to incentivize them
in order for them to develop their
expertise. Our empirical results show
that SDK wanted more formal political discretion both in 2001, when the
law was created and in 2003, when it
was amended, despite the fact that it
trusted its bureaucrats having hired
them. This suggests that the argument
does not hold. As for reversal, 2003
is an example of loosening formal
discretion clearly because of government alternation (SDĽ out of government), but abolition in 2006 cannot
be explained in terms of government
alternations (Proposition 5’). This is
because since 2003, there were effectively no government alternations, so
there was no need to maintain control
over appointments for reasons of
distrust towards bureaucrats. Finally
the external party incentives argument (Proposition 6) was dismissed
because the unions did not really have
a preference for a CSO nor expressed
strong interests in designing politicoadministrative relations.

From the evidence we found, party
politics incentives can provide an
explanation of the reversal in 2003,
but not for the emergence or abolition
of the CSO. Although the government
underwent only an intra-government
change by SDĽ leaving the coalition,
the change shrunk the left-right spectrum of the coalition and gave way to
more changes towards formal political
discretion.

Impact of bureaucrats
and public on the reversal
of the CSO
Finally, research on bureaucratic and
public legitimacy provided the following results. Contradictory expectations of the CSO and ministries were
indentiﬁed in the implementation
of horizontal management tools –
systemization, common assessment
framework and the personnel information system. Each party assigned
a different purpose to the tools. While
the CSO was determined to use these
tools for de-politicization and standardization purposes, the ministries
saw them as an obstruction to their
ﬂexibility. The different expectations
stemmed from a different perspective on the function of a civil service
system and who it was supposed to
serve. Ministries would say it was
supposed to serve their needs and
political accountability. The CSO
would say, it was supposed to serve the
needs of the civil servants and public
accountability. This inevitably led to
a clash of views between the two which
resulted in problems in collaboration.
Ministries wanted to abandon systemization, refused to give information
into the personnel information system
and were reluctant to participate in
CAF. The CSO had no authority to
legally impose these measures, but it
also lacked effective informal relationships that would help it gain supporters among ministerial bureaucrats
from personnel departments.
The CSO’s target group should have
been the heads of ofﬁces. They were
the highest managers of personnel
at the ministries with the authority to professionalize civil service

management within a ministry. The
problem was that in practice, the
heads had two principals – the chairman of the CSO and the minister. It
is from here that the different views
of functionality of the civil service
systems were coming from. The heads
had to choose who to obey and they
ended up opting for those who they
owed their appointment to – the ministers. When conﬂict between interests
of the CSO and the ministers arose,
they would take the ministers side
and CSO was hence left alone, with no
supporters from the ministries. This
made it hard to defend its role when
abolition was in question, because
those that professionally collaborated
with the ofﬁce would often be against
it. Having two principals simply made
life difﬁcult for them and the less
important principle was then taken as
an obstruction. We can hence conﬁrm,
that the CSO did contradict rules
and authority relations, which would
have been an incentive for its abolition
(Proposition 2).
The success rates of complaints and
appeals of civil servants and public
show that the role of the CSO in the
process was often unclear, as it delegated more than half of the requests
received. That, as well as a lack of
tools to enforce the law, accounted for
the relatively low success rate. The
impression that the public may have
had of the CSO from media was mixed.
The chairman could not have been
perceived as apolitical, as the media
portrayed him as an SDKÚ candidate. Indeed, he was a former mayor
of one of the city districts in Bratislava and ran for SDKÚ. First news
of his actions were also surrounded
by politicization, as he appointed all
heads of ofﬁces who were previously
political nominees. In critical journalistic reports the CSO often distanced
itself from the issue using lack of
competence as an excuse. In some
controversial cases, such as the case
of 18 dismissed civil servants, who felt
unfairly treated, the CSO remained
silent. We can state that the CSO did
not have an image of a ‘guardian of
civil servants’ in the media. During
the time of the abolition of the ofﬁce,
journalists wrote several commentaries on the topic. What is striking is
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that most commentators were on the
side of the politicians. They saw the
CSO as violating political accountability by creating obstructions in
political personnel decisions. The
CSO was judged by what it had done,
rather than what it ought to do without
realising that it was the government
which had constantly circumvented its
competences and the ministries that
refused to cooperate. Our evidence
hence provides support for low public
trust (Proposition 7).
Because the trust and legitimacy of the
ofﬁce was low, it is very plausible that
the proposal to abolish the ofﬁce came
from the bureaucrats themselves. As
Ivan Mikloš said in his speech before
abolishing the ofﬁce, the ministries
got their way in the end, the existence
of the ofﬁce just made it more difﬁcult. We can assume that the burden
of resolving tension between what the
minister wanted and what the CSO
wanted was on the heads of ofﬁces.
The 2001 draft of the law counted on
them being selected only upon merit
and appointed by the chairman. This
didn’t work for the ministers, because
they would inherit heads of service
ofﬁces from the previous government
who may have been from the opposite end of the ideological spectrum,
as it was in case of SDKÚ ministers,
who inherited heads of ofﬁces from
SDĽ in 2002. The government alternation accounted for amending the
law in 2003 so that ministers could
choose the head of ofﬁce from a list of
successful candidates. This meant that
the head of ofﬁces were accountable
to the minister again and the whole
personnel management turned back
to serving the minister rather than
the state. From then onwards, it was
only a matter of time, when it would
be obvious that an independent CSO
had nothing to contribute to this function, as it was designed to serve the
civil service as a new elite of bureaucrats serving the state, rather than the
ministry.

Conclusion
To sum up our ﬁndings, the development of the Slovak CSO can be viewed
as a case of institutional survival

and return. What may have brought
about change in the ﬁrst place were
particularly external incentives. What
accounted for reversal are party politics incentives, particularly government alternations, and legitimacy,
particularly disconnected institutions, which caused to isolate the CSO
and reversed the function of the civil
service system back to one that served
the individual needs of ministries. Our
research is hence and example of path
dependence, where old institutions are
reproduced through utilitarian mechanisms (government alternations)
and functional mechanisms (disconnection of institutions). The theoretical contribution of this thesis hence
lies in ﬁnding support for theoretical
propositions.

Policy
recommendations
Policy recommendations based on
lessons learned from the Slovak case
are the following. An independent
civil service ofﬁce cannot be successfully institutionalized when it does
not have supporters. The most natural group of supporters would be the
civil servants themselves, as it is their
interests that the CSO represents.
Unless organized, however, it would
be difﬁcult for them to make an impact
and be actually seen. Such an organized interest group, whether formal
or informal, was missing in Slovakia.
The civil service unions traditionally played a role of advocating social
beneﬁts, but de-politicization for
example was not their agenda. Informal group of senior civil servants for
example, did not exist either. The new
civil service act, therefore, carried the
burden of designing the law in a way
that this group could arise. One way
was through formal appointments
of the chairman of the CSO, which
were rejected by ministers. Another
way was through building informal
networks, which also did not materialize. In addition, the CSO consisted
of new employees, many of whom
lacked experience in the civil service.
Ministerial bureaucrats from personnel departments had distinct state
administration culture which often

made them look at CSO employees
with scepticism. There was a general
perception that the CSO would not
survive, evident from the fact that
many employees of the ministry of
social affairs, who previously worked
on the civil service law, refused to
work for the CSO. To make an independent civil service ofﬁce work, it
would have to be staffed by ‘insiders’
who know how to make the CSO as an
alien element, friendly and trustworthy. The main policy recommendation
therefore is, therefore, to ensure more
legitimacy through connecting old
institutions with the new.
Policy recommendations for the EU
level also need to be made. The Slovak
case shows that the ambitious model
of the independent CSO may have
been driven by EU conditionality. The
EU needs to be more explicit on the
requirements regarding civil service,
though we understand that it is not
part of the Acquis and EU cannot
freely impose policies on candidate
countries in this area. The fact that
it includes central structures in its
regular reports and assesses its functions may, however, lead countries into
inferring what the EU would prefer
and attempting to fulﬁl this assumed
preference. Also, the fact that the
EU did not provide any mechanisms
supporting the sustainability of the
measures adopted before accession
may have accounted for the reversal.
The recent effort of the EU to link the
use of structural funds to administrative capacities may be seen as a positive move towards ensuring sustainability and perhaps even incentivizing
change. The positive effects can
already be seen in Slovakia, which is
preparing a new civil service law upon
the incentive of being able to have
access to structural funds. ■
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Porovnanie platov a systému odmeňovania
učiteľov na základných školách v mestách
na východnom a západnom Slovensku
Práca na kurz Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore

katarína kožiaková

Teoretické
východiská
Teória našej práce je postavená na
troch základných pilieroch. Prvým
pilierom našej práce je analýza legislatívneho diskurzu. Našu pozornosť
sme zamerali na tri hlavné zákony
o odmeňovaní zamestnancov verejnej služby, ktoré špeciﬁkujeme nižšie
v sekcii „Legislatíva“. Táto časť ako
aj jej podčasti špeciﬁkujú skúmané
dokumenty a to ako sú deﬁnované
podmienky odmeňovania zamestnancov. Zaujímalo nás z čoho sa plat predagóga skladá, aké formy odmeňovania
a príplatokov existujú, ako sú ukotvené
v legislatíve, kto má právomoc rozhodovať o odmenách a príplatkoch, čo musí
pedagóg spraviť, aby mal vôbec nárok
na odmenu, alebo príplatok. Tieto
informácie sú všeobecné a tvoria základ
pre pochopenie platových podmienok
pedagógov na Slovensku. V našom
ďalšom spracovaní sme jednotlivé
položky limitovali len na tie, ktoré sa
priamo týkali našej výskumnej vzorkyučiteľov na základných školách).
Druhý pilier tvoria hraničné modely
riadenia štátnej správy a to konkrétne,
Weberov model a NPM (New Public
Management). V tejto časti sa venujeme ich charakteristickým črtám,
ktoré potom prenášame priamo aj na
konkrétne formy odmeňovania pedagógov vrámci našej výskumnej vzorky.
Tretí pilier tvorí súhrn dopadov tohto
fungovania na politizáciu, transparentnosť a korupciu, spravodlivosť
z pohľadu zamestnancov, motiváciu,
spokojnosť z pohľadu zamestnancov,
zúčtovateľnosť voči občanom, rovnosť

z pohľadu zamestnancov, efektivitu
práce. Osobitnou časťou sú inovácie,
nakoľko prinášame aj krátky prehľad
o tom, aké ďalšie inovatívne prvky
vrámci odmeňovania odporúča ﬁrma
INEKO, prostredníctvom projektu
„Monitoring obsahovej reformy
školstva“.

Výskum
Výskum práce tvorí prípadová štúdia,
ktorá je postavená na komparácii dvoch
vybratých základných škôl. Zámerne
sme si vybrali školy v dvoch hraničných regiónoch. Bratislavský kraj
považujeme za oblasť veľmi prosperujúcu, o ktorú majú záujem investori,
pracovné ponuky sú dostatočné, platy
presahujúce priemer Slovenska,
no na druhej strane je tento región
drahý z pohľadu nákladov na bývanie a každodenný život. Ako kontrast
sme si zvolili prešovský kraj, o ktorom
si myslíme, že je chudobný, práca je
tam vzácna a platy nízke. O to viac
nás zaujímalo, či sa takáto kategorizácia a charakteristika odzrkadlila aj na
platoch učiteľov na základných školách.
Osobne predpokladáme, že platy na
východnom Slovensku budú nižšie.
Na druhej strane však stojí silné tabuľkové hodnotenie, ktoré môže zabezpečovať rovnováhu medzi platmi na
západnom a východnom Slovensku.
Naše osobné odhady a názory chceme
prostredníctvom analýzy potvrdiť alebo
vyvrátiť. Avšak všeobecným a hlavným cieľom analýzy bude porovnanie
platov a odmeňovania učiteľov, a to,
ako konkétne sú dané školy riadené,
ktorý hraničný model prevláda a ktoré
riadenie je efektívnejšie a lepšie.
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Komparácia
a zistenia

Ďalším krokom v našej komparácii
bolo presné určenie platu a spôsobu
odmeňovania učiteľov na oboch
školách. Konkrétne hodnotenie a teda
zložky platu sme získali prostredníctvom riaditeliek oboch škôl. Tie
nám poskytli vyplnené tabuľky, ktoré
presne zobrazujú jednotlivé položky
platu a tiež ich hodnoty. Hodnotenie
platu učiteľov na ZŠ Závod (BA kraj) je
zobrazené v tabuľke č. 1. Hodnotenie
platu učiteľov na ZŠ Bajerov (PO kraj)
je zobrazené v tabuľke č.2.

Práca porovnáva dve základné školy.
Obe tieto školy sú združené základné
školy s materskou školou, avšak v práci
sa venujeme len odmeňovaniu platov
učiteľov na základných školách. Reprezentant bratislavského kraja je ZŠ
Závod. Reprezentant prešovského
kraja je ZŠ Bajerov.
Na začiatku komparácie sme sa
sústredili na základné údaje o škole,
hlavne na počet študentov, počet
učiteľov a mzdový rozpočet týchto
dvoch škôl. ZŠ Závod má 15 učiteľov na ZŠ a ZŠ Bajerov má 13 učiteľov, pričom ich rozpočet je výrazne
odlišný. ZŠ Závod disponuje s mzdovým rozpočtom v hodnote 305 035 eur
a ZŠ Bajerov len v hodnote 189 450
eur. Čiže základná škola na západe
má len o dvoch učiteľov na základnej
škole viac, pričom jej rozpočet určený
na mzdy je o 244% vyšší, ako je to
v prípade školy z východu.

Na základe týchto informácií môžeme
vidieť vekové zloženie učiteľov. ZŠ
Závod má učiteľov s vysokou praxou
(a teda aj vekom). Najstarší učiteľ má
až 39 ročnú prax. A najmladší učiteľ
má 12-ročnú prax. Z toho usudzujeme,
že ide pomerne o dosť „starý“ kolektív
učiteľov. ZŠ Bajerov má naopak, veľmi
mladý kolektív, kde viac ako jedna
tretina učiteľov má menšiu prax než
8 rokov. Najstarší učiteľ má prax 38
rokov. Dôvod prečo sa sústreďujeme
aj na vek či prax učiteľov je ten, že ide
o jeden z indikátorov tarifného platu.

V daných prípadoch je rozdiel v započítanej praxe približne 80 eur.
Ďalšími veľmi dôležitými zisteniami
sú rozdiely v najnižších a v najvyšších
platoch učiteľov v daných školách.
Jasný prehľad nám poskytuje tabuľka
č. 3. Najväčším zistením (a aj prekvapením) bol fakt, že učitelia na ZŠ Bajerov zarábajú viac ako učitelia na ZŠ
Závod. A teda, že učitelia na východnom Slovensku zarábajú viac ako na
západnom. Naše osobné presvedčenie
sa teda vôbec nepotvrdilo a naopak,
daná analýza ho vyvrátila.
Konkrétne rozdiely v mzdách boli
nasledovné. Rozdiel medzi najnižšou
mzdou na oboch školách bol 103,50
eur. Rozdiel medzi navyššou mzdou
bol 130 eur. Rozdiel v plate riaditeliek bol okolo 50 eur. Priemerné
platy učiteľov boli na veľmi podobnej
úrovni a rozdiel bol len 7 eur. Na oboch
školách bol priemerný plat vyšší ako
je celoslovenský priemer platu učiteľov. Zaujímavým zistením bol najmä
fakt ohladne (ne)vyplácania osobných

Riadiaci
príplatok

Príplatok za
špecializované činnosti
(triednictvo)

Kreditový
príplatok

Osobný
príplatok

Platová
trieda

Tarifný plat

Prax

Výsledná
suma

ZŠ 1

0

0

0

0

9

628,5

12

628,50

ZŠ 2

0

43

0

0

11

871,5

36

914,50

ZŠ 3

0

43

0

0

11

871,5

35

914,50

Zamestnanec

ZŠ 4

0

0

37

0

10

750,5

29

787,50

ZŠ 5

0

0

0

0

10

714

17

714,00

ZŠ 6

0

38

0

0

10

720

19

758,00

ZŠ 7

0

43

0

0

11

871,5

35

914,50

ZŠ 8

318

0

42

0

11

838

28

1197,50

ZŠ 9

0

43

83

0

11

817

22

942,50

ZŠ 10

0

43

83

0

11

841

29

966,50

ZŠ 11

250

0

0

0

11

871,5

39

1121,50

ZŠ 12

0

43

83

0

11

848

31

973,50

ZŠ 13

0

43

42

0

11

871,5

36

956,00

ZŠ 14

0

43

0

0

11

871,5

34

914,50

ZŠ 15

0

38

0

0

10

747,5

28

785,50

najnižšia mzda učiteľa, najvyššia mzda učiteľa, najvyššia mzda (riaditeľ), druhá najvyššia mzda

899

(zástupkyňa), priemerný plat na škole (vrátane vedenia), priemerný plat na škole (len učitelia)

859

Tabuľka č.1: Hodnotenie a zloženie platu učiteľov na ZŠ Závod (Bratislavský kraj)
zdroj: riaditeľka ZŠ Závod
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Výsledná suma

Prax

Platová trieda

Tarifný plat

možností mzdového rozpočtu, avšak
aj v tomto prípade riaditeľka potvrdila úsilie o vyplácanie odmien aspoň
dvakrát ročne (ale raz pred Vianocami
určite). Aktivity, ktoré spadajú pod
odmeny sú zapisované do zošita. Včase
odmien sa zo zošita vypíšu aktivity
jednotlivých učiteľov za dané obdobie
a priradí sa im adekvátna odmena.
Riaditeľka predstavila nový mzdový
predpis ako aj hodnotenie aktivít
každému zamestnancovi jednotlivo,
na osobnom stretnutí. Toto stretnutie pomohlo zamestnancom pochopiť podmienky odmeňovania ako
aj nároku na vyplatenie osobného
príplatku. Plus, začal učiteľov viac
motivovať k lepšiemu výkonu, osobitnejšiemu prístupu k škole, k organizovaniu akcií a k lepšej efektivite
práce. Na základe nášho rozhovoru
s riaditeľkou školy usudzujeme, že táto
škola je riadená moderným spôsobom,

Jednorázové aktivity sú považované
za odmenu. Tá je vyplácaná podľa

Osobný príplatok

Príplatok za špecializované činnosti (triednictvo)

Riadiaci príplatok

Zamestnanec

Na základe telefonického rozhovoru
s pani riaditeľkou ZŠ Bajerov sme došli
k nasledovným zisteniam. Táto škola
je riadená modelom NPM, ktorý je
charakterizovaný najmä dôrazom na
výkon. V tomto prípade, má riaditeľka
silné cítenie pre spravodlivosť a považuje odmeňovanie učiteľov na základe
výkonu za veľmi dôležité a hlavne motivačné. (Hoci ona sama osobný príplatok

nedostáva). Preto sa rozhodla, že zavedie nový spôsob riadenia a hodnotenia
učiteľov. Na schôdzi spolu so zástupkyňou riaditeľky a zástupcom učiteľov
spoločne vytvorili nový mzdový predpis. Dohodli sa jasné pravidlá a kritériá poberania nadtarifných zložiek,
a najmä osobného príplatku. Určili sa
podľa toho, aké činnosti sa na škole
vykonávajú. Rozdelili ich na pravidelné
(administratívne úkony, vedúce pozície a sprácovské povinnosti) a jednorázové (akcie, exkurzie, posedenia,
tvorba programu). Pravidelné činnosti
sa hodnotia oddelene, pričom sa kumulujú a mesačne vyplácajú. Pravidelné
aktivity tak tvoria osobný príplatok.
Konkrétne hodnotenie aktivít učiteľov,
na základe ktorých je vyplácaný osobný
príplatok je v tabuľke č.4.

Kreditový príplatok

príplatkov. Ako sme už spomenuli
v teórii, tento druh príplatku je vyplácaný za splnenie pracovných povinností
učiteľa, mimoriadnych aktivít a práce
nad rámec svojich pracovných povinností. Osobné príplatky na ZŠ Závod
sa nevyplácajú a to z dôvodu nízkeho
rozpočtu. Len podotýkame, že ide
o rozpočet, ktorý bol o 244% väčší ako
rozpočet ZŠ Bajerov, na ktorej sú tieto
príplatky vyplácané (a teda ﬁnancie sa
našli).

Príplatok za prácu so žiakmi zo
znevýhodneného prostredia a
žiakmi so zdravotným znevýhodnením
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ZŠ 1

101

0

0

83

0

11

807

19

991

ZŠ 2

130

0

0

46,5

60

12

911,5

21

1148

ZŠ 3

0

38

0

37

35

10

643,5

5

753,5

ZŠ 4

0

38

8

74

20

10

649,5

6

789,5

ZŠ 5

0

43

15

83

30

11

803,5

18

874,5

ZŠ 6

0

38

8

37

10

10

714

17

799

ZŠ 7

0

38

8

74

45

10

723

20

888

ZŠ 8

0

43

0

83

35

11

871

34

1032

ZŠ 9

0

38

8

37

50

10

661,5

8

794,5

ZŠ 10

0

43

8

83

45

11

824

24

1003

ZŠ 11

0

38

8

37

45

10

637

4

765

ZŠ 12

0

48

0

46,5

55

12

954

38

1103,5

ZŠ 13

0

0

8

37

50

10

637

4

732

najnižšia mzda učiteľa, najvyššia mzda učiteľa, najvyššia mzda (riaditeľ), druhá najvyššia mzda

906

(zástupkyňa), priemerný plat na škole (vrátane vedenia), priemerný plat na škole (len učitelia)

866

Tabuľka č.2: Hodnotenie a zloženie platu učiteľov na ZŠ Bajerov (Bratislavský kraj)
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prihliada na práva ale aj povinnosti
učiteľov, motivuje učiteľov k lepšej
efektivite práce a zároveň veľmi otvorene a transparentne rieši otázky
odmeňovania učiteľov.
ZŠ Závod sa riadi viac Weberiánskym
modelom, nakoľko chýbajú príplatky
hodnotiace osobný výkon učiteľa. Nie
sme presvedčení o tom, že dôvodom
na ich nevyplatenie spočíva v nízkom
rozpočte. Ako sme sa presvedčili,
škola s nižším rozpočtom osobné
príplatky vypláca. Rovnako máme
pochybnosti aj o transparentnosti

Kraj

Prešovský kraj
Bratislavský kraj

rozpočtu a je vyplácaný v mesiacoch
november-december.

vyplácania osobného príplatku podla
mzdového predpisu. Tento predpis deﬁnuje osobný príplatok veľmi
všeobecne, a teda učiteľ nevie presne
za akú činnosť a aktivity môže mať
nárok na príplatok. Mzdový predpis
nešpeciﬁkuje tieto aktivity ako to je
v prípade ZŠ Bajerov. Taktiež, mzdový
predpis nebol diskutovaný so zamestnancami jednotlivo, ale bol predložený na schôdzi a učitelia potvrdili
svojim podpisom svoj súhlas s ním.
Odmeny na škole vyplácané sú, no
len raz ročne. Podľa mzdového predpisu, jeho výška závisí od mzdového

Prínosom našej práce je poukázať
na dva rôzne spôsoby riadenia školy
a odmeňovania učiteľov. Na základe
ich komparácie tak deﬁnujeme prvky
efektívneho riadenia a odmeňovania
učiteľov. Limity našej práce spočívajú
v tom, že sme komparáciu vykonali len
vrámci dvoch škôl a tak nie je možné
vyvodzovať všeobecné závery a tvrdenia o tom, v ktorom kraji učitelia zarábajú viac. ■

Názov
základnej školy

Najnižšia
mzda učiteľa

Najvyššia
mzda učiteľa

Najvyššia
mzda (riaditeľ)

Priemerný plat
na škole (vrátane
vedenia)

Priemerný plat na
škole (len učitelia)

ZŠ Bajerov

732

1103.5

1148

906

866

628.5

973.5

1197.5

899

859

103.5

130

49.5

7

7

ZŠ Závod

Rozdiel

Tabuľka č.3 Komparácia platov učiteľov medzi ZŠ Závod a ZŠ Bajerov
* sumy sú uvádzané v eurách

PZ 1

10

10

PZ 2

10

10

PZ 3

10

PZ 4

10

PZ 5

10

PZ 6

10

10
10

10

10

10

10 + 5

PZ 7

10

10

10 + 5

PZ 8

10

10

PZ 9

10

10

PZ 10

10

10

10

PZ 11

10

10 + 5

10

PZ 12

10

10 + 5 + 5

10

10

Starostlivosť o databázu
žiakov

Správa počítačovej miestnosti

Správa špeciálnej učebne,
školská knižnica

Jazyková úprava šk. časopisu,
web stránky

Výchovný poradca

Spracovanie textu a dokument. materiálu, organizačné
zabezpečenie kultúrnych akcií

Koordinácia vzdelávania
a vedenie dokumentácie –
začlenení žiaci

Vedenie šk. kroniky, zápisnice

Koordinátor

Správca kabinetu, skladu
učebníc

Vedúci PK

Fixný osobný príplatok

Zamestnanec

Stále aktivity

10

10

10

10

Tabuľka č.4. Hodnotenie aktivity učiteľov na ZŠ Bajerov
zdroj: riaditeľka ZŠ Bajerov

10

10
10

10
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Policy Brief
Nastavenie nástroja na zvýšenie kvality
vysokých škôl na Slovensku
jana vašková

Verejnosť sa z dôvodu asymetrii
informácii rozhoduje o vysokých
školách na základe dohadov a tradícii,
ktoré však nezohľadňujú aktuálnu
úroveň kvality školy. Nie sú dostupné
žiadne relevantné štúdie a komplexná,
verejne dostupná štatistika, ktorá by
hovorilo o uplatniteľnosti absolventov
konkrétnych študijných odborov v praxi.
Aj z tohto dôvodu si budúci študenti
vysokých škôl vyberajú odbory, ktoré
v praxi nenachádzajú uplatnenie.
Na akademickej pôde sa už dlhšie
diskutuje o ne/potrebe niektorých
odborov, ktoré ne/prinášajú požadované
výsledky, a ktorých udržiavanie
z hľadiska potreby na trhu práce nie
je ďalej relevantné. Za posledné roky
sa neustále zvyšuje počet študentov
študujúcich na vysokých školách,
avšak kvalita vzdelania sa podľa
niektorých odborníkov, no najmä podľa
jednotlivých politických strán, znižuje.

V kombinácii s neustálym tlakom
na vytváranie vedomostnej spoločnosti deklarovanej Európskou úniou¹
a medzinárodným porovnávaním
úspešnosti vysokých škôl je nevyhnutné, aby sa vysoké školstvo na
Slovensku stalo konkurencieschopnejšie. Porovnávanie medzi vysokými
školami, ako aj ich výsledky a miery
uplatnených absolventov môžu viesť
k tomu, že absolventi stredných škôl
prestanú tieto „nevýhodné“ školy
navštevovať, čo prispeje k ich prirodzenému zániku alebo k zmene
orientácie na inú oblasť poskytovaných vedomostí. Široká dostupnosť
k takýmto údajom prispeje k občianskej kontrole. Absolventom stredných škôl môže uľahčiť rozhodovanie
pri výbere, na ktorú vysokú školu sa
prihlásiť.
Pozadie briefu tvorí verejná politika, ktorá sa zameriava na riešenie
klesajúcej kvality vysokých škôl na
Slovensku. Na udržiavanie, poprípade zvyšovanie kvality vysokých
škôl vzniklo a vzniká veľa projektov,
zavádza sa mnoho nástrojov. Jedným
z nich, na ktorý chcem v analytickej informácii poukázať, je nedostatočné nastavenie a zavedenie nástroja
zostavovanie rebríčkov uplatnenia
absolventov vysokých škôl. Tento
nástroj principiálne sleduje dve
hlavné dimenzie celkového problému,
a to zníženie informačnej nerovnosti
a druhý, podpora súťaživosti medzi
vysokými školami. Oba tieto čiastkové ciele pomáhajú naplniť hlavný
cieľ, a teda zvýšiť kvalitu vysokých
škôl na Slovensku. Spôsob, ako bol
tento nástroj doteraz nastavený
a použitý, budem rozoberať v nasledujúcom texte.
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Súčasné nastavenie
nástroja
Prvú verziu rebríčka uplatnenia
absolventov vysokých škôl vytvorilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len MŠVVŠ) ako
súčasť pripravovanej komplexnej
novely zákona o vysokých školách²
v roku 2011, za ktorú bol zodpovedný
minister školstva Eugen Jurzyca
(SDKÚ-DS). Podľa oznamov a aktualít³, ktoré MŠVVŠ uvádzalo na svojej
internetovej stránke, rebríček absolventov bol jedným z mnohých nástrojov, prostredníctvom ktorých chcelo
MŠVVŠ zvyšovať kvalitu a úroveň
vysokých škôl. Ako sa ďalej v oznamoch na stránkach uvádzalo⁴, povinné
zverejňovanie informácii zo strany
vysokých škôl a ich následné usporiadanie v rebríčkoch malo byť jedným
z meradiel kvality škôl, prostredníctvom ktorých by mali zo systému
vypadávať najslabšie vysoké školy.
Tu nastáva problém, akým spôsobom
chcelo vytýčené ciele Ministerstvo
zabezpečiť?
Samotný nástroj nie je právne upravený a jeho povinné zostavovanie sa
nenachádza v žiadnom oﬁciálnom
dokumente. Po páde vlády v roku 2011
a jej následnej výmeny po voľbách
v roku 2012 nebola novela zákona
kompletne dokončená. Dôsledky
a výsledky implementácie zostavenia
prvého rebríčka uplatnenia absolventov vysokých škôl neboli poriadne
zosumarizované a vyhodnotené nielen
z dôvodu krátkeho časového obdobia,
ktoré uplynulo od spustenia nástroja,
ale aj z nedostatku záujmu nového
ministra školstva Dušana Čaploviča
(SMER-SD). Ďalším kritickým bodom
je viditeľnosť a dostupnosť rebríčka.
Konkrétny rebríček uplatnenia absolventov sa nachádzal (a stále nachádza) na stránke ministerstva v rámci
správy, ktorá oznamuje o zostavení
a možnosti prehľadu tohto rebríčka.⁵
Avšak nie je možné jeho samostatné
dohľadanie vo webovom vyhľadávači

1Podľa programu „Európa 2020“
2Stanovisko ministerstva…, 2011.

„Nielenže by absolventská miera zamestnanosti
poukazovala na kvalitu poskytnutého vzdelania
vysokej školy, ale zároveň by mohla byť výborným
spojivom s pracovným trhom. Istým spôsobom
poukazuje na potreby praxe, čo dáva uchádzačovi
o vysokoškolské štúdium možnosť dopredu si
premyslieť svoje budúce pôsobenie na trhu práce
a jeho uplatnenie. Takéto cielené informovanie by
do budúcna mohlo priniesť zvýšenie ekonomickej
prosperity štátu.“
Radoslav Krajinčák, NGO Za vzdelané
a konkurencieschopné Slovensko

alebo prostredníctvom iných prehliadačov na stránke ministerstva. S jeho
vyhľadaním nastal nasledovný problém, že bolo treba prejsť každú jednu
jedinú správu za rok 2011 s podobnou
tematikou, aby bol rebríček vôbec
„objavený“. O existencii rebríčka je
možné sa dozvedieť teda len vďaka
vyššie uvedenému oznamu, resp.
správe, ktorú MŠVVŠ uverejnilo
v roku 2011. Z toho vyplýva, že šírenie
a poskytovanie informácii prostredníctvom tohto nástroja vzhľadom na
cieľ znižovanie informačnej nerovnosti je takýmto spôsobom vágne.
Rovnako je to aj s kritériom aktuálnosti a pravidelnosti zostavovania
rebríčka. Vzhľadom na to, že ministerstvo viac neoznámilo, že zostavilo
aktuálnejší a informačne podobný typ
rebríčka od zostavenia posledného,
ťažko hovoriť o systematickom, pravidelnom použití tohto typu nástroja.
Nakoľko spracovanie dát a usporiadanie do rebríčka, ktoré by ministerstvo uverejnilo na svojej stránke
zamrzlo na mŕtvom bode, takýto
spôsob nastavenia nástroja a jeho
šírenie je absolútne nevyhovujúce,
najmä čo sa týka napĺňania vytýčených

cieľov. Účel a potreba takéto typu
nástroja je samozrejmá, čo potvrdzujú aj volebné programy (predovšetkým pravicových) politických strán.
V nich niektoré strany jasne deﬁnovali
užitočnosť a potrebu takýchto rebríčkov na zvyšovanie kvality vysokých
škôl na Slovensku. Aj z tohto hľadiska
je smutné, že sa nástroj, ktorý bol
(a s najväčšou pravdepodobnosťou
je a aj bude) politicky priechodný,
podporovaný a reálne užitočný, legislatívne nezakotvil a nerozpracoval
podľa ďalších potrieb vychádzajúcich z praxe. Ponechanie situácie
v jej súčasnom stave bude znamenať,
že aj naďalej sa budú viesť diskusie
o potrebe zvyšovania kvality vysokých
škôl na Slovensku, ale nič sa pre to
reálne neurobí.

3Minister E. J. bilancoval…, 2011.
4Rezort školstva predstavil…, 2011.
5Pri výbere vysokej školy..., 2011.

6Informácie o vysokých školách a ich
absolventoch. Dostupné na internete:
http://vs.iedu.sk/sk/about

Ak by chcelo ministerstvo nástroj
opäť oživiť, mohlo by spojiť zostavený rebríček s webovou stránkou
„Informácie o vysokých školách a ich
absolventoch“⁶, ktorá už podľa názvu
obsahuje rôzne dáta a informácie týkajúce sa vysokých škôl na Slovensku.
Túto webovú stránku považujem za
samostatný informačný nástroj, ktorý
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vyplýva z celkovej politiky ministerstva znižovať asymetriu informácii
v oblasti vzdelávania a jej vznik nie je
závislý od vytvorenia rebríčka. Táto
stránka poskytuje súhrn dát z existujúcich štatistík v oblasti vysokého školstva, pričom podľa navolenia vlastných
kritérií poskytne podobné informácie, ako by to mal robiť rebríček
absolventov VŠ, ktorý bol uverejnený
na stránke ministerstva. Táto verzia
informačného nástroja je účinnejšia vzhľadom na dosahovanie stanovených cieľov ministerstva v porovnaní s rebríčkom, ktoré ministerstvo
zostavilo a uverejnilo na svojich
internetových stránkach. Na stránke
Informácie o vysokých školách a ich
absolventoch môže záujemca o informácie nájsť rôzne dáta z oblasti vysokého školstva, adresa stránky je ﬁ xná,
takže nie je potrebné prehľadávať iné
stránky, aby sa dalo ku konkrétnemu
obsahu dostať. Ďalšou výhodou je
interaktívne dopĺňanie dát z nových
štatistík, takže je možné sa dostať
k najaktuálnejším informáciám. Na
druhej strane, záväznosť systematického dopĺňania dát a predovšetkým
priame zostavenie rebríčkov, ktoré by
sa stali základom pre porovnávanie
(a boli teda zdrojom, z ktorej by rástla
súťaživosť medzi vysokými školami)
nie je opäť, nijako legislatívne upravená. Nedochádza k pravidelným
systematických vyhodnoteniam, ktoré
by mali slúžiť ako podklad pre celkové
hodnotenie kvality vysokých škôl.
Hlavnou chybou takéhoto nastavenia
nástroja je to, že rôzne druhy rebríčkov sa dajú zostaviť po navolení si
konkrétnych oblastí, ktoré má mechanizmus vyhodnotiť, avšak tieto informácie nie sú ﬁ xne vyhodnocované na
základe pevných pravidiel, v rámci
ktorých by boli rebríčky zostavené,
vyhodnotené a následne by boli analyticky vyhodnotené. Benevolentnosť
navolenia si kritérií, ktoré si záujemca
zadá spôsobuje, že nie je možné systematické a hĺbkové porovnávanie škôl.
Ďalšou nevýhodou je, rovnako ako aj
v predchádzajúcej verzii rebríčka, jeho
minimálna viditeľnosť. O stránke sa

záujemca nemá ako dozvedieť, keďže
o jeho existencii nie je v žiadnych oﬁciálnych dokumentoch zmienka, ako
ani v oznamoch na stránkach ministerstva, či upozornenie v médiách.
Dostupnosť portálu, kde si záujemca
vie zostaviť samostatné rebríčky týkajúce sa vysokých škôl na Slovensku
závisí pochopiteľne od toho, či o tejto
stránke záujemca vie, a následne sa
k nemu môže ľahko dostať cez webové
vyhľadávače. Samotný rebríček si však
musí záujemca zostaviť sám, teda sa
o samotnú viditeľnosť rebríčka musí
individuálne pričiniť.

Odporúčaná
alternatíva
Ideálnym riešením by bolo vytvorenie oﬁciálneho Informačného centra
vysokých škôl (ďalej len Informačné
Centrum). Takéto nastavenie by vylučovalo nedostatky nastavenia predchádzajúcich verzii nástroja. Ak by
sme posudzovali viditeľnosť a dostupnosť nástroja, toto by bolo ošetrené
tým, že o existencii Centra by ministerstvo informovalo na svojej oﬁciálnej stránke aj s aktívnym odkazom
na Centrum. Rovnako by o ňom malo
informovať prostredníctvom letákov a brožúr rozdaných na školách.
Ďalej by bola viditeľnosť zabezpečená ďalšími odkazmi na Centrum
na stránkach Vlády SR. Okrem toho,
keďže by sa jednalo o komplexný
informačný systém, ktorý by bol
jediný svojho druhu a obsahoval by
všetky možné informácie o vysokých
školách, vo webových vyhľadávačoch
by automaticky vyhadzovalo odkaz na
Centrum. Ďalším bodom nastavenia
nástroja je jeho legislatívne ukotvenie,
teda by sa stal povinným nástrojom,
z ktorého by vyplývali aj povinnosti
v pravidelných intervaloch dopĺňať
relevantné informácie ako z jednotlivých vysokých škôl, tak aj z databáz
Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny SR a iných oﬁciálnych inštitúcii, ktoré by mohli disponovať dátami
zaujímavými pre oblasť vysokého školstva. Takto zabezpečená aktuálnosť
a pravidelnosť zostavovania rebríčkov
v Informačnom Centre by prispievala
k vytýčeným cieľom nástroja. Celková
komplexnosť nastavenia nástroja by
pozostávala nielen zo štatistických
a rôznych iných dát, ale aj z detailne
zostavených rebríčkov (ako uplatnenia
absolventov VŠ, tak aj rôznych iných),
ktoré by boli zostavované na základe
jasne deﬁnovaných kritérií. Na
základe zostavenia takýchto rebríčkov,
ktoré by obsahovali aj slovné, poprípade graﬁcké vysvetlenie dát a priloženú analýzu napr. silných a slabých
strán vysokých škôl, by mali oﬁciálne
autority v rukách pevný základ pre
rozhodovanie o tom, či vyvodia voči
konkrétnym vysokým školám ďalšie
kroky, ako napr. posúdenie na stratu
akreditácie odboru, fakulty, zníženie
ﬁnančných príspevkov alebo naopak
zvýšenie ﬁnančných príspevkov, atď.
Vďaka takýmto informáciám, ktoré
budú verejne dostupné a spoločnosťou
kontrolovateľné, budú vysoké školy
pod väčším tlakom zvyšovať vlastnú
úroveň poskytovaných služieb. Takto
nastavený nástroj bude spĺňať ciele,
ktoré si vláda SR a MŠVVŠ vytýčili
v Programovom vyhlásení vlády, na
ale ktoré poukazovali aj jednotlivé
politické strany vo svojich volebných
programoch, a teda, znižovanie informačnej nerovnosti a podpora súťaživosti medzi vysokými školami na
Slovensku.

Konkrétne
implementačné kroky
navrhovaného riešenia
1.5
Legislatívne ukotvenie. Prvým
krokom by malo byť právne ukotvenie takéhoto typu nástroja, aby tak
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bol jasne deﬁnovaný, nastavený a jeho
systematické, pravidelné zostavovanie povinné. Takýmto spôsobom
naberie nástroj na váhe, a bude môcť
skutočne slúžiť v záujme hlavného
cieľa, teda zvyšovaniu kvality na
vysokých školách na Slovensku.

2.
Synchronizácia databáz. Aby mohlo
vzniknúť jednotné Informačné
Centrum pre akékoľvek dáta týkajúce
sa vysokých škôl, je nevyhnutné, aby
sa synchronizovali databázy MŠVVŠ
SR, MPSVaR SR a Ústavu prognóz
a informácii školstva. Zároveň by
sa mohlo použiť technické vybavenie a softwer, ktorý bol použitý pri
poskytovaní informácii na stránke
Informácie o vysokých školách a ich
absolventoch, keďže tam už funguje
zostavovanie rebríčkov o absolventoch vysokých škôl podľa navolených
kritérií. Tento systém by zostal zachovaný aj na stránke Informačného
Centra s tým, že by si záujemcovia
mohli aj naďalej zostavovať vlastné
rebríčky podľa osobných záujmov.
Zároveň bude Informačné Centrum
poskytovať aj ﬁ xné, systematicky
zostavené rebríčky so sprievodným
popisom informácii a spoločenského
pozadia. Tie budú slúžiť predovšetkým na konečné, komplexné zostavenie poradia vysokých škôl a ich
kvality. Zároveň bude podľa možností
k týmto ﬁ xným rebríčkom vypracovaná aj analytická/evalvačná správa,
ktorá sa zameria na slabé a silné
stránky jednotlivých vysokých škôl.
Tie budú mať možnosť na základe
takýchto analýz zlepšovať kvalitu
poskytovaných služieb a vzdelávania.
Ak by sa napriek tomu ich poradie
a úspešnosť v priebehu rokov nezlepšovala, Informačné Centrum by malo
právomoc podať podnet na prešetrenie v jednotlivých oblastiach na tej
ktorej vysokej škole, čo by prípadne
mohlo viesť k diskusii o strate
akreditácie, a pod. Okrem toho by
takéto ﬁ xné a analyticky komplexné
zostavovanie rebríčkov slúžilo na
podporu vzájomnej súťaživosti medzi

vysokými školami. Umiestnenie
v rebríčku by malo vysokú výpovednú hodnotu aj pre zamestnávateľov, prípadne pracovné agentúry.

3.
Vznik analytickej a/alebo evalvačnej komisie. Aby konečné, ﬁ xné
a komplexné rebríčky ponúkali relevantné informácie, ktoré boli ďalej
vyhodnocované a z nich vyvodené
závery, je nevyhnutné, aby vznikla
analytická a/alebo evalvačná komisia
zostavená z profesionálnych analytikov/evalvátorov. Ich postavenie
bude samozrejme dôležité, keďže
z ich hodnotení a analýz môže dôjsť
až k odobratiu akreditácie, zníženiu ﬁnančných príspevkov pre školy,
ale aj naopak, zvýšenie ﬁnančných
príspevkov a iné.

4.
Propagácia nástroja. Po vytvorení jednotného webového servera
Informačného Centra a zostavení
prvých rebríčkov doplnené o správy

vypracované analytickou/evalvačnou
komisiou je nevyhnutné, aby MŠVVŠ
daný portál spropagovalo ako hlavný
informačný kanál, ktorý bude slúžiť
pre každého, kto bude mať záujem
o poznatky v tejto oblasti. Propagovanie Centra by sa malo udiať prostredníctvom televíznych médií, novín,
brožúr a informačných letákov, ktoré
by mali byť rozposlané predovšetkým
na stredné školy.⁷ Internetové propagovanie by malo mať podobu interaktívnych odkazov na Informačné
Centrum, ktoré by boli umiestnené
na oﬁciálnych stránkach ministerstiev a vlády SR. Ďalšie online zabezpečenie by malo byť založené na
zmluve s aspoň jednou spoločnosťou
poskytujúcou prehľadávanie (webové
prehliadače), napr. Google Slovensko, kde by bolo zazmluvnené, aby
po navolení slov týkajúcich sa slovenských vysokých škôl bol ako prvý
nájdený v odkazoch link
na Informačné Centrum ako
jednotné centrum vysokoškolského
vzdelávania. ■

Nezisková organizácia
Za vzdelané a konkurencieschopné Slovensko
Hlavným cieľom organizácie je zvyšovať kvalitu a úroveň
poskytovaného vzdelávania na Slovensku so zameraním
na vysoké školy. Prepojenosť vzdelania s pracovným
trhom je dnes problematická časť spoločenského života,
ktoré sa snaží naša organizácia skúmať, vyhodnocovať,
vypracovávať zlepšenia a tak prispievať nielen k zvýšeniu
vzdelania na Slovensku, ale aj k ďalšiemu uplatneniu na
trhu práce každého občana, ktorý chce pracovať a mať
sa lepšie. Všetci spolu dokážeme priviesť Slovensko tam,
kam patrí! Medzi vzdelané, bohaté a konkurencieschopné
krajiny nielen v rámci EÚ, ale na celkom svete.

7Stredné školy tu chápeme ako všetky školské zariadenia druhého stupňa vzdelávania, nezávisle od toho, či ide o SOU, gymnázium alebo iné.
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Multikriteriálna analýza
Matrica riešení
Cieľ všeobecný

Čiastkové ciele

Kritériá

Zvýšenie kvality vysokého školstva na
SVK (do roku 2020)

Informačná nerovnosť

Viditeľnosť rebríčka

Dostupnosť rebríčka

Aktuálnosť informácií v rebríčku

Podpora súťaživosti

Pravidelnosť zostavovania rebríčka

Komplexnosť rebríčka ( + Sprievodné
vysvetlenie dát v rebríčku, implikácie)

Právne ukotvenie

Tabuľka spracovaná na základe literatúry: Weimer, D-Vinning,A.(1992). Policy Analysis: Concept and
Practice.New Jersey: Prentice Hall. S. 275
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Varianty riešenia
Status quo – Doterajšie riešenie

Informácie o vysokých školách

Informačné centrum vysokých škôl

Takmer nulová viditeľnosť, žiadna
oﬁciálna a ﬁxná stránka, ktorá by
bola prezentovaná

Viditeľnosť diskutabilná, portál nie je
nikde prezentovaný, žiadne interaktívne
odkazy na túto stránku na oﬁciálnych
úradných stránkach.

Fixná adresa IC, ktorá by bola propagovaná a s interaktívnymi odkazmi
na oﬁciálnych stránkach vlády a ministerstiev, brožúry, letáky informujúce o
jednotnom ICVŠ

Zložitá a časovo náročná
dohľadateľnosť rebríčka kvôli
jeho zlému umiestneniu a žiadnej
oﬁciálnej ﬁxnej adrese, kde by bol
rebríček ľahko dostupný

Adresa portálu je ﬁxná, po istom čase
sa dá cez webové vyhľadávače relatívne
ľahko vyhľadať, dostupnosť vhodná len
pre internetových užívateľov

Adresa portálu je ﬁxná, ľahko
dohľadateľná cez webové vyhľadávače,
dostupnosť možno hodnotiť z pohľadu
internetových užívateľov – bezproblémová, pre záujemcov bez internetu –
problémová (len cez letáky a brožúry, inú
informačnú kampaň)

S ročným omeškaním, keďže dáta
boli najprv zozbieranú a následne
usporiadané, avšak ďalšie zostavenie je otázne, takže o aktuálnosti
informácii môžeme len veľmi ťažko
hovoriť

Informácie sú veľmi aktuálne, dáta
sú dopĺňané priebežne po každom
štatistickom vyhodnotení, takže záujemca o informácie má informácie z
najposlednejšieho štatistického zberu dát

Keďže by ICVŠ malo synchronizovanú
databázu dát s databázami oﬁciálnych
úradov, dáta by boli aktuálne a zodpovedajúce času posledného zberu dát

Pravidelnosť do značnej miery
závidí aj od povinného zostavovania, ktoré v tomto prípade chýbajú.
Viac rebríčkov vytvorených nebolo,
takže pravidelnosť je nulová v tomto
variante.

Keďže samotný rebríček nie je povinne
zostavovaný, jeho zostavenie záleží od
každého záujemcu o informácie, ak si
navolí adekvátne kritéria. Pravidelnosť je
aj v tomto prípade nulová.

Zostavovanie rebríčka by sa dalo urobiť
rovnako ako v predchádzajúcej možnosti,
teda po navolení konkrétnych kritérií, ale
v princípe by sa uskutočňovalo na základe
povinného zostavenia, ktoré by bolo doplnené o sprievodné vysvetlenie.

Relevantnosť informácií v rebríčku, ich vážnosť a dôležitosť, ako aj
jeho spracovanie a uvedené dáta a
informácie sú spracované vhodne,
avšak chýba dodatočné vysvetlenie
spoločenského/politického/ekonomického pozadia, ktoré by vysvetľovalo konkrétne poradie škôl

Komplexnosť v tomto prípade závisí od
navolených kritérií, o ktoré má záujemca
záujem. Takýto rebríček však len nebude
mať rovnakú štruktúru pri viacerých
hľadaniach, a tak sa nemôže stať základom pre dôsledné porovnávanie. Tiež tu
chýba vzhľadom na jeho benevolentnosť
pri výbere kritérií dodatočné vysvetlenie
dát a situácie.

Okrem ﬁxnosti a záväznosti kritérií, na
základe ktorých by sa zostavovali konečné
verzie rebríčkov (aj na porovnávacie
účely), tieto rebríčky by boli doplnené o
analýzu a/alebo evalváciu dát, z ktorých
by boli zároveň naznačené implikácie ako
pre dané školy, tak aj pre aktérov verejnej
politiky. Okrem stabilných rebríčkov by
mali záujemcovia o informácie možnosť
si navoliť svoje vlastné kritériá, ako to je v
predchádzajúcom variante.

Žiadne právne ukotvenie

Žiadne právne ukotvenie

Novelizovanie Zákona o vysokých školách
o časť, ktorá by právne deﬁnovala povinné zostavovanie rebríčka + jeho zavedenie
na novom Informačnom Centre vysokých
škôl, ktorého postavenie by bolo v tomto
zákone tiež upravené.
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Cieľ všeobecný

Zvýšenie kvality
vysokého školstva
na SVK (do roku
2020)

Čiastkové ciele

Informačná
nerovnosť

Podpora
súťaživosti

Kritériá

Varianty riešenia
Uverejnenie
rebríčka na
stránke MŠVVaŠ
SR (status quo)

Informácie
o vysokých
školách

Informačné
centrum
vysokých škôl

Viditeľnosť
rebríčka

slabá

dobrá

výborná

Dostupnosť
rebríčka

slabá

slabá

dobrá/výborná

Aktuálnosť
rebríčka

slabá

výborná

výborná

Pravidelnosť
zostavovania
rebríčka

slabá

slabá

výborná

Komplexnosť
rebríčka (+ Sprievodné vysvetlenie
dát v rebríčku,
implikácie)

dobrá

dobrá

výborná

Právne ukotvenie

nepovinné

nepovinné

povinné

3.

2.

1.

Poradie variantov
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