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To Je PraVda. Také jednoduché

konštatovanie, ktoré sa stalo možno
jedným z najkontroverznejších.
Mnoho ľudí sa v poslednej dobe pýta
stále viac, čo je skutočne pravda.
Máme tu vraj post-pravdivú dobu.
Na pravde už nezáleží. Dôležitejšie
sú emócie, tie v politike skutočne
rozhodujú. rozhodli referendum vo
Veľkej Británii. rozhodli americké
prezidentské voľby. Aspoň tak sa
to môže zdať. V dnešnej dobe si už
nemôžeme byť ničím istí. Počul
som, že politika je zmesou faktov
a emócií. Takže nejaké tie fakty by

tam skutočne mali byť. Niečo predsa
len musí byť pravda. Existuje veľa
ľudí, ktorí sú plne presvedčení, že
majú pravdu. Podľa mňa sú práve
títo tí najviac nebezpeční. Pretože
takýchto skupín je veľa a každá
tvrdí, že má pravdu. A tie pravdy
sú často úplne odlišné. Ako je to
možné? Ako môžu byť rôzne pravdy?
Je tých právd v skutočnosti viac?
Nie, pravda je len jedna, nikto ju
však nemá. Máme ju všetci spoločne.
Každý z nás má kúsok pravdy a keď
tie pravdy spojíme, tak sa možno
trochu priblížime tej jednej veľkej

pravde. Na to by sme mali myslieť
predovšetkým v politike. Má pravdu
vláda, ktorá v niektorých veciach
tvrdí presný opak ako opozícia?
Má pravdu prezident? Alebo ľudia
protestujúci za slušné Slovensko?
Kúsok pravdy má každý z nich a ja
sa ako Slovák cítim na Slovensko
v posledných dňoch hrdý. ukázali
sme, že sa vieme slušne nezhodnúť.
ukázali sme, že sa vieme k pravde
postaviť, diskutovať o nej a niečo aj
zmeniť. Možno sa to niektorým zdá
málo, možno to aj je málo, ale je to
krok správnym smerom. Môžeme
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byť hrdí na to, ako sme zvládli všetky tie
emócie, ktoré sa v nás vynárajú. Nezabúdajme na to, čo sa stalo dvom ľuďom
u nich doma v jednej malej slovenskej
dedine. Oni tiež hľadali pravdu, ale
niekto s tým nesúhlasil. Niekto
bol proti tomu. Ten niekto pravdu
nechcel. Ten niekto nebol ochotný
robiť kompromisy. Ten niekto bol
presvedčený o svojej pravde. Ten niekto
zabíjal. Ale my takýto byť nechceme.
My veríme, že pravdu nájdeme, len
keď budeme spolupracovať. My vieme,
že sa nemôžeme riadiť len emóciami.
My vieme, že politika je o kompromisoch. Politika je o akceptácii názoru
toho druhého, alebo pravdy, ak chcete.
Verím, že raz z toho veľkého množstva
právd, ktoré sa v našej post-pravdivej
dobe vynárajú, dospejeme k jednej
spoločnej pravde. Ale to je veľmi dlhá
cesta, na ktorej musíme urobiť mnoho
kompromisov, a v tom musíme byť
nekompromisní. Som hrdý na Slovensko, lebo sa vydalo na cestu slušnosti.
A držím nám palce.
Tomáš Michalek, šéfredaktor PPN

Marec 2017

Z obsahu tohto čísla
V tomto čísle PPN nájdete dva rozhovory, jeden s Maciejom Kisilowskim,
veľmi zaujímavým človekom, ktorý
študoval na tých najlepších svetových
univerzitách a vrátil sa do strednej
Európy, aby pomohol vylepšiť fungovanie štátnej správy. Jeho odpoveďou je
Administratégia, pre niekoho možno
trochu kontroverzný prístup, pre iných
svieži vietor a jasne stanovený postup,
ako zmeniť veci u nás k lepšiemu.
V druhom rozhovore sa o svoje zážitky
zo Slovenska podelil Janez Stare, dekan
fakulty zo Slovinska, ktorého sme mali
tú česť hostiť na Ústave verejnej politiky
v posledných mesiacoch. Ďalej v čísle
nájdete dva komentáre k občianskej
participácii, a to zo skúseností dvoch
rozdielnych projektov. Jeden z nich
bol európsky, financovaný z programu
Horizont 2020, na ktorom sa podieľalo
30 krajín a komunikoval priamo
s Európskou komisiou. Druhý projekt
je slovenský, financovaný zo štrukturálnych fondov, ktorý rieši problematiku
na národnej až obecnej úrovni. Oba
sa venujú možnostiam väčšej angažovanosti občanov na riadení verejnej
politiky. Okrem toho si môžete prečítať
reportáže z konferencie v Šlapaniciach,
na ktorej sa už tradične zúčastnilo
viacero predstaviteľov ÚVP, o spustení
slovenskej siete behaviorálnej ekonómie, čo znie veľmi fascinujúco, a o tom,
ako správne prezentovať, aby ste boli
aspoň tak dobrí ako ľudia v TED Talks.
Na záver Vám odporučíme tri knihy
(o politickej geografii, o trhovom
mechanizme v štátnej správe a o post-pravdivej dobe) a dva seriály (o nemeckej Weimarskej republike a o možnej
budúcnosti ľudstva a technológií), ktoré
sa všetky svojím jedinečným spôsobom
venujú hľadaniu pravdy a vysvetlenia
rozličných spoločenských fenoménov.
Verím, že Vás niečo z tohto čísla zaujme
a rozšíri to Vaše obzory. Live long and
prosper! ▪

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

Seminár o účinnom
učení na úvp

Máme veľkú radosť z toho, že sme mali
v marci ďalší seminár k účinnému
učeniu so skvelým Dávidom Králikom,
vďaka ktorému sa opäť kúsok posunieme
v učení. Ďakujeme mu a tešíme sa na
ďalšie stretnutie ešte tento semester! ▪

Daniel Gerbery na úvp
Teší nás, že s nami spolupracujú tí
najlepší odborníci pri výučbe kurzov.
Daniel Gerbery pracuje na Katedre
sociológie Filozofickej fakulty UK.
Odborne a výskumne sa venuje výskumu
životnej úrovne, chudoby, sociálnych
nerovností, využitiu kvantitatívnych
metód v sociálnych vedách a evaluácii
verejných politík. Daniel Gerbery učí
tento semester na ÚVP kurz Sociálne
aspekty verejnej politiky. ▪
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ÚVP na konferencii
v Šlapaniciach

Tradične sme sa stretli v Šlapaniciach,
na Masarykovej univerzite v Brne
a odprezentovali aktuálny výskum na
ÚVP: prof. Emília Sičáková-Beblavá
spolu s Matúšom Slobodom hovorili
o výskume výberu riaditeľov do mestských firiem, Martin Kollárik o meraní
konfliktu medzi primátormi a zastupiteľstvami a Patrik Pavlovský o behaviorálnom koncepte nudgingu.
pokračovanie na str. 11 ►►

Brian Fabo na ÚVP
Teší nás začínajúca spolupráca s Brianom Fabom, ktorý učí letný semester
na ÚVP kurz Verejné financie. Kurz
sa sústreďuje na skúmanie dopadov
rôznych daňových politík. Brian Fabo
pracuje ako výskumník v NBS a taktiež
CELSI. V minulosti pracoval v bruselskom CEPSe. Absolvoval CEU a doktorát
získal na Tilburg university. ▪

Diskusia s Jurajom
Draxlerom a Zuzanou
Zimenovou

ÚVP organizovalo v marci diskusiu

o školskej reforme s bývalým ministrom školstva a súčasným vedúcim
inštitútu strategických analýz SAV Jurajom Draxlerom a s poslankyňou NR SR
Zuzanou Zimenovou. Diskutovalo sa
o tom, aké sú možnosti reformy školstva, vrátane reformy vysokých škôl,
a ako k takýmto reformám pristupovať z pohľadu efektívnej a zodpovednej
verejnej politiky. ▪

ÚVP v médiách: RTVS

Prof. Emília Sičáková-Beblavá sa pre

RTVS vyjadrila k protikorupčnému

auditu pre súkromné firmy, ktoré by
mohli získať protikorupčný certifikát.
Práve korupciu aj na Slovensku dlhodobo označujú za jednu z najväčších
bariér, najmä pri podnikaní. Emília Sičáková-Beblavá hovorí, že „viem si predstaviť, že pri veľkých objemových zákazkách,
toto (certifikát, pozn.) by mohlo byť
podmienkou vôbec uchádzania sa
o vážnejšie zákazky vo verejnom sektore.
A viem si dokonca predstaviť, že aj rôzne
organizácie verejného sektora by si mohli
dať certifikovať to, ako protikorupčne
budujú kultúru v danej organizácii.“ ▪

Seminár o inovatívnej
štátnej správe na ÚVP
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Diskusia s Martinou
Slabejovou, Michalom
Cenkerom a Danielom
Olejárom
V marci sme diskutovali aj o aktuálnom stave informatizácie na Slovensku, o úspechoch, ale aj neúspechoch
v tejto oblasti a výzvach, ktoré Slovensko
v oblasti efektívnej elektronickej verejnej správy čakajú. Našimi hosťami boli
Martina Slabejová, generálna riaditeľka
Sekcie riadenia informatizácie Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Michal Cenker,
vedúci oddelenia implementácie projektov OP EVS Ministerstva vnútra SR
a doc. Daniel Olejár, prorektor UK pre
informačné technológie. ▪

ÚVP a behaviorálne vedy
Počas Nudge Night Slovakia diskutovali
v marci členovia ÚVP o potenciáli, úžitku
a inovatívnosti behaviorálnej ekonómie
spolu s európskymi expertmi na túto
tému. Prof. Emília Sičáková-Beblavá
bola súčasťou panelu Behavioral Economics for Policy, doktorand Patrik Pavlovský patril do organizačného tímu.
pokračovanie na str. 10 ►►

ÚVP v spolupráci s MESA 10 zorga-

nizovalo začiatkom februára dva
semináre Administratégie s profesorom Maciejom Kisilowskim, ktorý
pôsobí na Stredoeurópskej univerzite
v Budapešti, študoval na univerzitách
Princeton a yale. Prof. Kisilowski je
autorom knihy Administratégia, ktorá
kombinuje vedecký výskum desiatok
vládnych agentúr z celej strednej
a východnej Európy s prezentáciou best
practices a podrobnými návrhmi o tom,
ako spravovať úspešnú vládnu agentúru
a zároveň postupovať vo svojej vlastnej
profesionálnej kariére.
pokračovanie na str. 16 ►►

ÚVP v médiách: SME
Prof. Emília Sičáková-Beblavá a Matúš
Sloboda skúmali, kto riadi mestské firmy.
Sledovali predovšetkým kompetentnosť
riaditeľov a to ako ju ovplyvňuje spôsob
výberu riaditeľa. Otvorené výberové
konania tak podľa všetkého pozitívne
vplývajú na kvalitu manažmentu, obmedzujú bezbrehú svojvôľu politikov – straníckych aj takzvaných nezávislých.
Vo všeobecnosti však môžeme tvrdiť, že
riaditeľa v drvivej väčšine prípadov spĺňajú (minimálne) formálne kritériá. Viac
nájdete v článku: Kto riadi verejné podniky? na komentare.sme.sk. ▪
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Aktuálne kurzy na ÚVP
Tomáš MICHALEK (ed.)

Komparatívna verejná politika

Pri tvorbe a presadzovaní verejnej politiky, ako aj pri poskytovaní služieb občanom, zohrávajú úlohu viacerí aktéri.
Okrem centrálnych orgánov aj územná
samospráva a nadnárodné inštitúcie.
Pri poskytovaní služieb sa stretneme aj
s podnikateľskými subjektmi a mimovládnymi organizáciami. Kurz sa preto
venuje aktérom, ich prístupom k tvorbe
verejných politík, silným stránkam ako
aj rizikám aktérov a ich prepájaniu.
Pozornosť zameriavame aj na integráciu, globalizáciu a decentralizáciu
a ich vplyv na prijímané rozhodnutia,
tvorbu a realizáciu verejných politík
v jednotlivých krajinách, používané
nástroje, spôsoby interakcie s dôrazom
na ich každodenné dôsledky. Kurz
vyučuje prof. Emília Sičáková-Beblavá
s doktorandom Tomášom Malecom, aj
s viacerými hosťami.

Analýza verejnej politiky

Kurz učí študentov a študentky princípy a základné techniky verejnej politiky založenej na dôkazoch (tzv. evidence-based policy-making). Študenti
a študentky najprv analyzujú existujúce výstupy analýzy verejnej politiky
z pohľadu kvality a typu dôkazov, a to
na doložkách vplyvov (regulatory impact assessment), policy studies a policy briefs z krajín EÚ. V oblasti ex ante
analýzy verejnej politiky si v kurze študenti a študentky pomocou prípadových štúdií z reálneho života podrobne
precvičia vybrané techniky analýzy
(napr. strom problémov, tvorba indikátorov, multikriteriálna analýza, atď.).
Jednotlivé analytické techniky a postupy musia študenti a študentky vo
svojej záverečnej práci sformulovať do
tzv. „policy brief “, kde sa snažia odporučiť svoje riešenie decízorom. A na záver
nás čaká simulácia zasadnutia zastupiteľstva. To všetko i s pozvanými hosťami z praxe (MH SR, SGI, MÚ). Kurz
vyučuje doc. Katarína Staroňová spolu
s doktorandom Tomášom Michalekom.

Verejné financie II – zabezpečovanie verejných služieb

Vyznať sa vo verejných financiách je
základ pre budúcich analytikov verejnej politiky. Preto v rámci tohto kurzu
študenti získajú zručnosti aplikovať
vybrané ekonomické koncepty (napr.
verejné statky a verejné služby, teóriu
transakčných nákladov, benchmarking,
zvažovanie rozpočtových limitov a rozpočtových pravidiel (3E), požiadavky
na ex ante a ex post audit, verejné obstarávanie a pod.) do rozhodovania o tom,
čo má verejný sektor zabezpečovať, ako
a prečo. Kurz je založený na práci na
8 konkrétnych prípadových štúdiách,
ktoré čerpajú z aktuálnych príkladov
zo Slovenska a zahraničia. Na každé
stretnutie počas semestra sa preto od
študentov vyžaduje schopnosť uviesť
príklad aktuálnej novinovej správy/
reportáže a zasadiť ju do kontextu
verejnej politiky a špecificky verejných
financií a zabezpečovania služieb
vo verejnom sektore. Kurz vyučuje
prof. Emília Sičáková-Beblavá spolu
s doktorandom Tomášom Malecom.

Evaluácia verejnej politiky

Ako zistíme, že je niečo dobré? Touto
otázkou vznikla samotná evaluácia –
meranie, monitorovanie, hodnotenie
toho či verejné politiky skutočne
dosiahli zamýšľané výsledky a aké sú
ich dopady. Základným cieľom kurzu
je priblížiť študentom praktickú prácu
evaluátorov pôsobiacich vo verejnom
sektore, zručnosti, kompetencie
a praktický cit, ktorými evaluátori
musia pracovať. Študenti a študentky
si zároveň tieto zručnosti priamo otestujú – zostavením skupiny hodnotiteľov,
výberom vhodného prístupu či modelu,
formulovaním evaluačných otázok,
plánovaním účasti záujmových skupín,
plánovaním zberu údajov, interpretáciou a syntézou údajov, vyslovovaním
hodnotiacich súdov a formulovaním
odporúčaní. To všetko aj za prítomnosti
hostí z MH SR a MV SR. Kurz vyučuje
Matúš Sloboda.

Behaviorálna verejná politika

Ľudská omylnosť a teda sklon k chybám pri usudzovaní a rozhodovaní
nemusí byť prekliatím. Ide často
o systematické javy s odhaliteľnými
a zmapovateľnými príčinami (aj riešeniami). Dalo by sa priam povedať, že sú
prirodzenou súčasťou každodenného
života a to, že o nich vieme, nám umožňuje poučiť sa. Behaviorálne vedy zažívajú v posledných desaťročiach rozmach a kurz Behaviorálnych verejných
politík má ambíciu predstaviť ich najdôležitejšie zistenia. Na kurze sa dozviete, aké faktory vplývajú na ľudské
rozhodovanie, čo na to morálka a tiež
či je nudging (postrčenie) jedinou reakciou verejnej politiky na riešenia sklonov k chybám pri usudzovaní a rozhodovaní. Kurz vyučuje prof. Emília
Sičáková-Beblavá spolu s doktorandom
Patrikom Pavlovským.

Miestna a regionálna politika

Verejná politika sa tvorí nielen na národnej, ale aj na miestnej a regionálnej
úrovni. Kurz preto kladie dôraz na
princípy decentralizácie, politické systémy samospráv, možnosti participácie
občanov pri tvorbe politík, meranie
výkonnosti samospráv, ale aj na voľby
a špecificky fenomén nezávislého kandidáta. Počas semestra budeme pracovať
s prípadovými štúdiami a konkrétnymi
príkladmi z praxe. Kurz vyučuje Matúš
Sloboda a Martin Kollárik, manažér
projektu Odkazprestarostu. sk.

Politika a moc

Študenti a študentky majú už druhý
rok možnosť zapísať si kurz Politika
a moc, ktorý sa usiluje aplikovať
politologické teórie o moci, modernom
štáte a globalizácii, dimenziách politiky,
politicko-administratívnych vzťahoch,
typológii politikov, líderstve a motivácii
kandidovať vo voľbách. Na záverečnom
seminári sa pracuje na prípadovej
štúdii o úlohe líderstva na príklade
banského nešťastia v Čile. Kurz vyučuje
Matúš Sloboda. ▪
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TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
2018/2019

školiteľka: Prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD.
kontakt: emilia.beblava@fses.uniba.sk

1. Účinná regulácia a inštitucionálna štruktúra regulátorov v SR
2. Prepojenie umenia s vedou a novými technológiami
3. Diaspora a cirkulácia poznatkov
4. Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné
správanie mladých ľudí
5. Postoje verejnosti k imigrantom v Európskej únii
6. Hodnotenie širších ekonomických a sociálnych prínosov veľkých
dopravných infraštruktúr
školiteľka: Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
kontakt: katarina.staronova@fses.uniba.sk

7. Využívanie poznania pri formulovaní verejnej politiky: prípadová
štúdia konkrétnej verejnej politiky
8. Strategické riadenie ľudí vo verejnom sektore
9. Teoreticko-metodologické aspekty integrovaného hodnotenia v
životnom prostredí ako východisko pre prognózovanie a návrh
riadiacich intervencií
10. Je sociálne podnikanie platným nástrojom pre riešenie chudoby?
Analýza sociálnych podnikov v kontexte verejných politík
a sociálnej reality
Viac info na: https://goo.gl/yscygP
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Funkčná spolupráca jednotlivých
ústavov je veľmi dôležitá
Rozhovor s Janezom Stare, dekanom Fakulty verejnej správy na Univerzite
v Ľubľane, nielen o jeho dojmoch z ÚVP, ale aj o našich študentoch, kurzoch
a cestovaní po Slovensku.
Matúš Sloboda, autor je odborným asistentom Ústavu verejnej politiky
Fakulta verejnej správy (Fakultete za
upravo) je jednou z najmladších fakúlt
Univerzity v Ľubľane. Zameriava sa
predovšetkým na verejné financie,
organizáciu a riadenie verejného
sektora, informatizáciu a rozvoj elektronizácie verejnej správy. Dekanom
fakulty je Janez Stare, ktorý je presvedčený, že verejná správa potrebuje dnes
expertov viac ako kedykoľvek predtým.
Preto je práve výchova odborníkov
s medzinárodným rozmerom základným cieľom fakulty.
Janez, posledné tri mesiace si strávil
s nami na ÚVP, viedol si niektoré prednášky, bol si s nami na výskumných
stretnutiach a diskutoval nielen
o výskume. Ako hodnotíš svoje pôsobenie u nás?
Veľmi rád by som sa všetkým poďakoval,
aj tebe osobne, aj dekanke, ktorá mi
umožnila stráviť čas u vás. Áno, zúčastnil som sa na Katkiných prednáškach
a páčilo sa mi ako komunikovala so študentami, vždy mala množstvo pripravených otázok na študentov. Položené
otázky s následným tichom majú svoju
silu a význam. Taktiež som sa zúčastnil
PhD seminárov vedených profesorkou
Beblavou a ako účastník seminárov
som dostal domácu úlohu načítať texty,
takže som bol občas aj mierne nervózny.
Aj ja som sa veľa naučil. Emília Beblavá
aj Katarína Staroňová študovali vonku.
Emília má obrovské vedomosti, tak
som ju často len počúval a počúval.
Katarína má zase úžasné kontakty na
zaujímavých ľudí vo verejnej správe.
Neviem či si vaši študenti uvedomujú,
akých dobrých majú vyučujúcich.

Od tohto momentu to určite budú
vedieť, prečítajú si. Takže vďaka, že to
šíriš ďalej! Ako sa Ti u nás pracovalo?
V prvom rade musím povedať, že
fakulta a prednáškové miestnosti sú
pekné, čisté a moderné, s priľahlým
parkom, čo je dôležité pre fungovanie
pedagógov a študentov. To je iná kvalita
práce v porovnaní s pracoviskami,
ktoré sú v dezolátnom stave.
Prekvapilo ma, že na rozdiel od našej
fakulty tu na FSEV máte tak rozdielne
odbory. To je samozrejme dobré, ale
zároveň z istého pohľadu nie ideálne.
Z môjho pohľadu dekana je rôznorodosť odborov a ich autonómnosť
nevýhodou, pretože ponúkate podobné
kurzy samostatne. Mohli by ste mať
viacero kurzov spoločných, napríklad
počas prvého roka štúdia. Čiže z môjho
pohľadu by ste mohli vylepšiť kooperáciu medzi ústavmi.

Bol som však veľmi príjemne prekvapený ÚVP, pretože každé dva týždne
sa stretnete a diskutujete o nápadoch,
článkoch a rozpracovaných výskumoch.
Všetci kolegovia sa pýtajú dobré otázky,
čo je vždy slušná cesta ako diskutovať
o výskume, pretože tí, ktorí začínajú na
niečom pracovať majú dobrú spätnú
väzbu. Toto je niečo, čo sa pokúsim
spraviť aj u nás.
Veľmi sa mi páčil festival FSEV, ktorý
sa konal v decembri, pretože to bola
kombinácia niečoho seriózneho ako
diskusie, ale tiež aj hudby a zábavy.
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som ísť s tým, že čas využijem čo
najlepšie. Som nielen pedagóg, ale ja
dekan fakulty, takže je to celé časovo
náročné. Za nejaký čas som však
nazbieral s kolegom množstvo dát, na
ktorých spracovanie som už nemal čas.
V lete pred odchodom som začal tieto
dáta selektovať. Takže, keď som sem
prišiel, presne som vedel, čo chcem
skúmať a písať. Každý deň som začínal
o 9.00 a končil často okolo polnoci.
Samozrejme, mal som prestávky, časté
prechádzky či dobrý obed. Keďže mám
zo svojho počítača možnosť prístupu do
vedeckých databáz, tak som rovnako
aj veľa čítal. Inými slovami, chcel som
z pobytu na FSEV vyťažiť čo najviac.
Pre mňa je tiež dôležité mať dostatok
času na prácu bez prerušenia. To by
som odporučil aj študentom, ktorí
pracujú na diplomových prácach, aby si
vytvorili dostatok času v jednom bloku
bez prerušenia. Ak majú robiť v krátkych úsekoch po polhodine s následným rozptýlením pozornosti, tak to by
som radšej ani prácu nezačínal. Nie
vždy sa dá však sústrediť. Keďže som
býval na 7. poschodí, tak som v takýchto
prípadoch zišiel tých 170 schodov dole
a následne hore a hneď to bolo lepšie.
Platí predsa, v zdravom tele zdravý
duch.

A ako sa Ti pracovalo s našimi
študentmi? Akí sú? Vedel by si ich
porovnať so študentmi, ktorí študujú
u vás?
Pozorujem nejaké odlišnosti. Niektorí
študenti sa pripravia, vyvinú úsilie,
ďalší naopak pracujú menej. O to viac
sa mi páčilo, ako si ty komunikoval
so študentmi počas konzultácii. To je
možno tá odlišnosť. Na mnohých iných
pracoviskách nie je takýto osobný
prístup, často samozrejme preto, lebo
majú rádovo viac študentov.
Naši študenti môžu chodiť na Erazmus
výmeny napríklad aj k vám do Ľubľane.
Ak by sa tak rozhodli, aký kurz by si im
určite odporučil?
Všetci vaši študenti sú srdečne vítaní.
Taktiež sme multidisciplinárna fakulta.
Študenti môžu študovať od práva,
cez verejnú správu a štatistiku po
manažment ľudských zdrojov. Kúsok
od nás je zároveň ekonomická fakulta
a tiež fakulta sociálnych vied. Všetky
tieto fakulty teda ponúkajú odbory,
ktoré máte aj tu. Keďže navzájom
spolupracujeme, vaši študenti si môžu
nakombinovať kurzy aj zo spomenutých dvoch ďalších fakúlt.
Prezradil si nám, že počas svojho
pobytu u nás si bol nesmierne efektívny v práci a podarilo sa Ti dokončiť
hneď niekoľko článkov. Prezradíš nám
tvoje tajomstvo, ako byť taký efektívny za taký krátky čas?
Rozhodnutie odísť na tri mesiace bolo
náročné, pretože mám ešte malé deti.
Ak som teda mal vycestovať, musel
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„Myslím, že
je dôležité,
aby si aj
malé štáty
pripomínali
svoju bohatú
históriu.“

Samozrejme, okrem práce a prednášok
si aj celkom veľa cestoval po Slovensko.
Dokonca si tu strávil aj Vianoce. Čo sa
Ti páčilo najviac?
Snažil som sa veľa prečítať o histórii
miest na Slovensku a potom tieto
zaujímavé miesta aj navštíviť. Bol
som napríklad v Trnave, Nitre, na
Červenom Kameni, Modre, Svätom
Jure, Pezinku, Skalici, Šaštíne, snažil
som sa navštíviť, čo sa dalo. Cez týždeň
som tvrdo pracoval a nedeľu som si
vyčlenil na cestovanie. Celkom zábavné
to bolo s rodinným výletom do Banskej
Štiavnice, keď boli cesty úplne zasnežené. Taktiež Bratislavu som pochodil
krížom-krážom. Páči sa mi hrad
a okolie a to, a tiež to, že odkazujete na
svoju históriu. Myslím, že je dôležité,
aby si aj malé štáty pripomínali svoju
bohatú históriu.
Ďakujeme Ti, Janez, za príjemnú
a podnetnú spoluprácu a Tvoj čas
s nami!
Ďakujem aj ja, každý z vás je u nás
vítaný. ▪
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TED Talks, alebo
ako prezentovať
Matúš Sloboda, autor je odborným asistentom Ústavu verejnej politiky
Azda každý z nás pozná TED Talks,
prednášky, ktoré sa šíria na internete
a mnohé z prednášok majú milióny
pozretí. Samozrejme, existujúca
kritika TED Talks, ako o elitárskom
a v mnohých pohľadoch plochom
výhľade vedeckých poznatkov,
platí. Tajomstvá ľudského mozgu,
marketingu, vesmíru či morského
dna sa nedajú dopodrobna vysvetliť za
18 minút. Hlavným cieľom TED Talks je
však šírenie myšlienok, ktoré sú hodné
šírenia („ideas worth spreading“).
Jedným z dôvodov prečo majú mnohé
z prednášok aj dve desiatky miliónov
pozretí je nielen myšlienka (obsah),
ale aj spôsob, akým tieto poznatky
doručia divákom (forma). Práve táto
forma by mohla byť inšpiráciou aj pre
akademickú pôdu. Ak pre nič iné, tak
už len pre zručnosť zaujať publikum.
Nasledujúce riadky sú preto zhrnutím
postrehov riaditeľa TED Talks Chrisa
Andersona – The Official TED Guide to
Public Speaking.

Prezentácie

Mnohí si ešte budú pamätať premietanie z meotaru na hodinách biológie
či chémie. Tento analógový projektor
vedel premietnuť obrázok na premietacie plátno. Ak chce dnes učiteľ alebo
študent premietnuť nejaký obrázok,
nepotrebuje pracne nosiť obrázky so
sebou na hodinu, stačí predsa, ak ich
má v prezentácii.

Napriek tomu častokrát naďalej uvažujeme o jednom obrázku či slajde ako
o pevnom objekte, v ktorom musí byť
vyjadrená celá myšlienka. Nie, nemusí.
Práve naopak, jednotlivé slajdy by mali
byť jednoduchšie s minimom textu.
Hlavnú myšlienku môžete predsa
odhaľovať postupne. Dôležité je však,
aby obrázky či myšlienky na slajdoch
nepredbiehali rečníka.

Všetko sa môže pokaziť

Pocit zo zlyhania, strach a nervozita
pred dôležitou prezentáciou v práci
či v škole by nemal byť pocitom, ktorý
odradí od prezentácie, ale skôr pocit,
ktorý motivuje k dostatočnej príprave.
Každý z nás je samozrejme iný, preto
nie každému bude vyhovovať najbezpečnejší variant – príprava podrobného
scenára, ktorý sa naučíme naspamäť.

V prípade, že nie ste typ, ktorý sa
dokáže učiť naspamäť a systematicky
opakovať, alebo na takúto prípravu už
nie je čas, je vhodnejšie pripraviť len
štruktúru prednášky, pričom slajdy
v prezentácii budú pomocné barličky.
Aj v takomto prípade je však dôležitý
nácvik.

Prvá minúta

Predstavte si, že viete lietať a vyzvete
priateľa, že ho vezmete na krátky prelet
mestom. Chytíte ho za ruku a vzlietnete.
Po krátkom čase, niekoľko desiatok
metrov nad zemou, ho však neudržíte
a priateľ spadne z výšky dole. Takto
nejako môže dopadnúť prednáška,
v ktorej prednášajúci nezaujme
publikum prvé sekundy a minúty. Ak
publikum raz stratíte, jeho pozornosť
už neobnovíte.
Jeden z najlepších spôsobov ako zaujať
publikum je povedať príbeh či uviesť
nejaké fakty, ktoré budú v priebehu
prednášky ústredným motívom. Chris
Anderson odporúča vytvoriť tento
leitmotív na základe zadefinovania
15 kľúčových slov, ktoré budú predstavovať obsah prednášky. Tie by
mali dostatočne vysvetľovať, prečo je
téma dôležitá, aký problém chceme
adresovať, na akú otázku sa pokúšame
nájsť riešenie a čo by si malo publikum
zapamätať.
Očný kontakt je potom spôsob, ako
publikum nestratiť a prelomiť bariéry
medzi prednášajúcim a publikom.
Nadviazanie očného kontaktu na úvod
prezentácie a úsmev môžu výrazne
znížiť riziko, že publikum rýchlo
stratíme.
Zároveň však samozrejme platí, že
žiadne rady z nás okamžite nespravia
hviezdu prednáškových miestností.
Dôležitý je tréning, skúšanie a poučenie sa z úvodných zlyhaní. ▪
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Rýchle tipy:
→→Ideálny font do
prezentácie je
Helvetica – vyzerá
seriózne a je dobre
čitateľný.
→→Ak premietate
obrázok, nastavte
si čierne pozadie
slajdu, zlepší sa
kontrast.
→→Pred prezentáciou
vždy otestujte
z väčšej diaľky
kontrast
prezentácie.
→→Nepodceňujte
tréning, zníži stres
a vylepší výkon.
→→Znížte úroveň
stresového hormónu
(kortizolu)
postavením
pár minút
v dominantnej
pozícii, napr.
víťazné gesto – ruky
nad hlavou.
Fotografie sú z akcie Nudge Night, ktorú organizovalo SBEN 15. marca 2018 v Bratislave.
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Slovak Behavioral
Economics Network
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Poznáte to, idete do obchodu nakúpiť
iba základne potraviny, no vrátite sa
i s vecami, po ktoré ste v prvom rade
nešli. Možno ste si v procese nákupu
uvedomili, že ich naozaj potrebujete,
možno si len radi doprajete a možno ste
ich kúpili len preto, že sa vám naskytla
možnosť kúpiť si ich. Táto a podobné
tendencie pri rozhodovaná už však
dávno nie sú záhadné. Sú systemicky
monitorované a analyzované. Ba
čo viac, tieto poznatky sa využívajú
na vylepšenie prostredia v ktorom
podobné rozhodovania nastávajú.
Šikovným marketérom tieto poznatky
umožňujú predať viac. Na o niečo filantropistickejšie využitie tohto poznania
nabáda Nobelovou cenou ocenená
behaviorálna ekonómia. Jej cieľom je
lepšie spoznať naše rozhodovanie. Ak
vieme, ako a ktoré vnútorné a vonkajšie
faktory na naše rozhodovanie a usudzovanie vplývajú, môžeme inovovať architektúru prostredia tak, aby k chybným
rozhodnutiam, či skresleným úsudkom
prichádzalo menej často. Ba čo viac,
vieme pomôcť lepším rozhodnutiam
k zrealizovaniu.
Behaviorálna ekonómia je mladý
fenomén, i napriek tomu už však stihla
byť ocenená Nobelovou cenou (Richard
Thaler, 2017). Na Ústave verejnej
politiky sa už niekoľko rokov snažíme
poznatky behaviorálnej ekonómie
prinášať študentom v podobe predmetu Behaviorálna verejná politika.
Túto snahu v súčasnosti ideme posunúť
o krok vpred. Na počiatku roka vyústilo
nadšenie malej skupiny ľudí do vytvorenia Slovak Behavioral Economics
Network (SBEN). Jej vitálnou súčasťou
je prof. Emília Sičáková-Beblavá, ktorá
tvaruje charakter tejto iniciatívy členstvom v poradnom orgáne networku

„Ak vieme, ako
a ktoré vnútorné
a vonkajšie
faktory na naše
rozhodovanie
a usudzovanie
vplývajú,
môžeme
inovovať
architektúru
prostredia tak,
aby k chybným
rozhodnutiam,
či skresleným
úsudkom
prichádzalo
menej často.“

spolu s ďalšími siedmimi osobnosťami
z biznisu či verejnej správy. Rovnako
kľúčovou súčasťou SBEN je aj súčasný
doktorand Patrik Pavlovský, ktorý
vedie dennodenné aktivity SBEN.
Slovak Behavioral Economics Network
je platforma, ktorej poslaním je širiť
poznatky o fascinujúcich možnostiach
behaviorálnej ekonómie a prinášať
tento svetový trend na Slovensko. Za
rovnako dôležité považuje prepájanie
univerzít s firmami a verejnými inštitúciami okolo aplikácií behaviorálnych
poznatkov. V neposlednom rade chce
SBEN nabádať ľudí k lepším rozhodnutiam (tzv. nudging) a teda pomáhať
verejným inštitúciám a firmám eticky
využívať behaviorálnu ekonómiu.
Pevne veríme, že úzkou spoluprácou

ÚVP a SBEN bude Slovensku umožnené

využiť potenciál behaviorálnych
inovácií naplno tak, ako sa to deje
už niekoľko rokov (aj keď nie dlho)
v zahraničí. Stereotyp o tom, že na
Slovensku svetové trendy prichádzajú
s prílišným oneskorením, v tomto
prípade platiť nebude. Držíme palce!
Web: www. sben. sk ▪
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Ďalší ročník konferencie
v Šlapaniciach
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Ústav verejnej politiky sa už tradične
začiatkom roka aktívne zúčastnil
konferencie s názvom Current Trends
in Public Sector Research, ktorá je
už po niekoľkýkrát organizovaná
brnianskou Masarykovou univerzitou
v Šlapaniciach. Konferencia trvajúca
dva dni zahŕňala široké spektrum
tém, od verejných financií cez verejnú
administratívu, verejné služby, či vplyv
neziskových organizácií, až po úlohu
a dôležitosť experimentov pre verejnú
správu.

ÚVP na konferencie reprezentovali

hneď štyria členovia. Prof. Emília Sičáková-Beblavá a Matúš Sloboda prezentovali výskum o riaditeľoch mestských
firiem v 140 mestách na Slovensku.
Vo výskume ich zaujíma, kto sú šéfovia

mestských firiem – profesionálni
manažéri, politickí manažéri alebo
len spriaznené osoby tých, ktorí majú
v rukách verejnú moc. Výsledky naznačujú, že otvorené výberové konania
podľa všetkého pozitívne vplývajú na
kvalitu manažmentu (vzdelanie a predchádzajúca skúsenosť) a obmedzujú
bezbrehú svojvôľu politikov – straníckych aj takzvaných nezávislých.
Príspevok doktoranda Martina
Kollárika bol taktiež stredobodom
jedného z panelov. Martin prezentoval
svoj výskum o tom, či konflikty medzi
primátorom a mestským zastupiteľstvom naznačujú kvalitu fungovania
miestnej samosprávy. V neposlednom
rade na konferencii formou posteru
prezentoval svoj pripravovaný článok

i Patrik Pavlovský, ktorý sa v ňom snaží
systematicky obhájiť nudging voči
najčastejším a najvokálnejším kritikám,
ktorým tento vcelku mladý koncept
behaviorálnej ekonómie čelí.
Ich príspevky si budete môcť prečítať
v súbornom zborníku, ktorý je už
tradičným výstupom konferencie.
Zaujímavosťou tohto ročníka bol
určite jej keynote, prof. Francisco José
Veiga, ktorého príspevok bol venovaný
cyklom politických rozpočtov v lokálnych samosprávach. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník! ▪
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Komentáre

Občianska spoločnosť
a tvorba verejných politík
Tomáš Malec, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

„Partnerstvo
a dialóg sú
dôležitými
prvkami v procese
tvorby takých
verejných politík,
ktoré majú
v maximálnej
miere odrážať
potreby
dotknutých
skupín a zároveň
tým riešiť ich
problémy.“

Našim študentom na niekoľkých
kurzoch hovoríme o občianskej spoločnosti ako o jednom z aktérov, ktorý je
zúčastnený na procese tvorby verejnej
politiky. Nezáleží, či je občianska
spoločnosť zapojená v procese výberu
agendy, implementácie, či jej samotnej
evaluácie. Dôležité je, či je tento aktér
zapojený do tvorby verejnej politiky
a má právo a priestor vyjadrovať
a formulovať svoje požiadavky a záujmy.
Môžeme hovoriť o rôznych formách
zapájania občianskej spoločnosti, či už
vo forme občianskych združení, združení právnických osôb alebo sa zapájajú
samotní jednotlivci spoločnosti.
Partnerstvo a dialóg sú dôležitými prvkami v procese tvorby takých verejných
politík, ktoré majú v maximálnej miere
odrážať potreby dotknutých skupín
a zároveň tým riešiť ich problémy.
Práve nástroj participácie je kľúčový
v národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík realizovaný
Úradom splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti.
Projekt tvoria dve časti, a to konkrétne
pilotná schéma participatívnej tvorby
verejných politík a analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania
participatívnej tvorby verejných politík
do praxe. Pilotná schéma je zložená
z tzv. dvanástich pilotných projektov,
ktoré reprezentujú jednotlivé subjekty
verejnej správy (miestna samospráva,
regionálna samospráva, mikroregión,
štátna správa) vytvárajúce svoje verejné
politiky práve zapojením dotknutých
skupín. Témy ako odpadové hospodárstvo, pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, sociálno-ekonomický
rozvoj regiónu, environmentálne
vzdelávanie, participatívny rozpočet,
či otvorené dáta a. i. sú tie politiky,

pri ktorých tvorbe subjekty verejnej
správy v spolupráci s predstaviteľmi
neziskových organizácií spolupracujú
so širokou verejnosťou.
Druhá časť projektu má za úlohu
procesy tvorby vybraných verených
politík analyzovať a následne zo zozbieraných dát formulovať metodické
postupy a príklady dobrej a zlej praxe
s odporúčaniami. Táto znalostná
databáza bude slúžiť ďalším subjektom
verejnej správy pri tvorbe svojich
politík a zistenia budú o. i. zapracované
do legislatívnych zmien v oblasti
zvýšenia účasti verejnosti v procese
prípravy, tvorby, implementácie
a evaluácie verejných politík. Na tejto
analytickej časti spolupracujú taktiež
naši kolegovia z ústavu. Konkrétne
autor tohto komentára, doktorand
Tomáš Malec, má na starosti analýzu
participatívnej tvorby verejných politík
v meste Partizánske a v Bratislavskom
samosprávnom kraji. Alexandra
Poláková-Suchalová analyzuje participatívnu tvorbu verejnej politiky na
úrovni Ministerstva zdravotníctva SR
a v hlavnom meste Bratislava.
Participujúca občianska spoločnosť je
jedným zo znakov zdravej demokracie
a dôležitou súčasťou pri tvorbe verejných politík. Toto si uvedomujeme aj
na ÚVP, a preto sa snažíme viesť našich
študentov k poznaniu o dôležitosti
občianskej spoločnosti. Práve vďaka
našim kolegom, ktorí spolupracujú
na vyššie spomenutom národnom
projekte môžu naši študenti dostať
nielen teoretické, ale aj praktické znalosti o participatívnom procese tvorby
verejných politík na Slovensku. ▪
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Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Názov projektu:
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík
Partneri: Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny
SR,

Ministerstvo

školstva,

vedy,

výskumu

a športu

SR,

Trenčiansky

samosprávny kraj, obec Spišský Hrhov, mesto Svidník, mesto Partizánske,
mesto Hlohovec, mesto Nitra, hlavné mesto Bratislava, mesto Banská
Bystrica, obec Lenartov
Spolupracujúce mimovládne neziskové organizácie Asociácia na ochranu
práv pacienta, Rada mládeže Slovenska, Špirála, Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím, Centrum antropologických výskumov, Centrum
pre výskum etnicity a kultúry, Priatelia Zeme, Utópia, Únia nevidiacich
a slabozrakých

Slovenska,

Inštitút

pre

dobre

spravovanú

spoločnosť,

Nadácia Ekopolis, Rómsky inštitút a Bratislavský samosprávny kraj

Miesto realizácie: celé územie Slovenskej republiky
Výška NFP: 2 340 733,35 EUR
ITMS: 314011M298
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Komentáre

Pozícia k prístupu založenom
na misiách zo skúsenosti projektu

CIMULACT

Tomáš Michalek, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Ak chceme zjednotiť úsilie výskumu
a vývoja na určitý obmedzený počet
cieľov/misií, je v prvom rade dôležité
zaručiť, že vybrané ciele/misie odrážajú
predstavy čo možno najrôznejších
aktérov spoločnosti. Reprezentatívnosť
vzorky pritom nemusí byť tým najdôležitejším. Niektoré zložky obyvateľov
môžu byť čo sa týka reprezentatívnosti
zanedbateľné, ale čo sa týka ich
politického potenciálu, tak situácia
môže byť diametrálne odlišná. Keďže
snahou je prekonať tzv. silo effect, je
treba do celého procesu od začiatku
zahrnúť občanov a čo najväčšie množstvo dotknutých strán (stakeholders)
a možno aj tých, ktorí sa na prvý pohľad
nezdajú vhodní.
Projekt CIMULACT bol veľmi dobrým
príkladom, ako je niečo také možné
dosiahnuť. Občania boli v jeho prvej
fáze metodicky vedení k tomu, aby
definovali vízie spoločnosti, v ktorej
by si priali o niekoľko desiatok rokov
žiť. Ak sa podarí v tejto fáze pracovať
s čo najrôznorodejšou zložkou občanov,
vízie, ktoré takto zostavená skupina
občanov sformuluje, budú odrážať
veľkú škálu názorov ľudí, ktorí sú (alebo
by mali byť) hlavným odberateľom
výsledkov výskumu a vývoja. V ďalšej
fáze projekt CIMULACT nabalil na
tento počiatočný impulz od občanov
množstvo expertov a dotknutých strán,
ktorí presnejšie definovali kroky, ktoré
by mohli viesť k naplneniu občianskych
vízií. A nakoniec sa projekt snažil
vytvoriť rebríček občianskych vízií (čiže
definovať prioritné oblasti) zase s pomocou metódy, ktorá do celého procesu
zapojila ďalších občanov a dotknuté
strany. Projekt považoval občanov
za rovnocenných partnerov, ktorých
expertíza na bežný život je postavená

na tú istú úroveň ako akákoľvek iná
odbornosť. Nejednalo sa len o akýsi
doplnok, alebo snahu informovať ich,
ale o skutočné partnerstvo odborníkov
a občanov.
Výhodou takto nastavených cieľov
je, že už vo svojom zárodku odrážajú
predstavy veľkej časti aktérov, čo vo
fáze implementácie povedie k ich väčšej
angažovanosti a vytvoreniu pocitu, že
sa jedná o niečo ich vlastné (ownership),
čo je asi najväčším motivátorom podporovať aktivity v tomto smere a prijať
ich výsledky. Rôznorodosť aktérov
v prvotnej fáze definovania cieľov/misií
je kľúčová, lebo umožňuje upozorniť
na aspekty, ktoré v okruhu starých
známych (usual suspects) zostávajú pod
povrchom. A toto má veľký vplyv aj na
celkový dopad výsledkov takýchto aktivít. Tí, čo vedia, že sa na tom podieľali
od začiatku, sú tí istí, ktorí budú bojovať
za to, aby sa ich produkt presadil. A keď
to bude veľká vzorka obyvateľstva,
bude jednoduché dosiahnuť veľký
dopad. V tejto súvislosti nie je ani
nutné poukazovať na to, že takto je celý
proces otvorený a transparentný, čím
značne zamedzuje deformáciám, ktoré
spôsobujú partikulárne ciele kľúčových
aktérov neodrážajúce potreby ostatných dotknutých strán a občanov (viď
napr. geneticky modifikované potraviny
a odpor, ktorý vzbudili).
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Projekt CIMULACT
(Citizen and MultiActor Consultation
on Horizon 2020) bol
financovaný v rámci
európskeho programu
Horizont 2020 v rokoch
2015 – 2018. Cieľom tohto
projektu bolo prispieť
k zvyšovaniu významu
a zodpovednosti politiky
výskumu, vývoja a inovácií
tým, že zapájal radových
občanov a rôzne dotknuté
strany do spoločného
vytvárania výskumných
programov. Projekt mal
taktiež rozšíriť diskusiu
k záležitostiam vedy
a výskumu. Výstupom
bolo 23 výskumných tém,
ktoré vznikli na základe
katalógu 179 občianskych
vízií a ktoré boli odovzdané
predstaviteľom Európskej
komisie ako podklad
pre vypisovanie výziev
na ďalšie programové
obdobie. Projekt
CIMULACT zahŕňal
aktérov v 28 štátoch EÚ,
v Nórsku a v Švajčiarsku.
Slovenským partnerom
bola Slovenská akadémia
vied.

Projekt CIMULACT bol revolučný
v tom, že svoju metódu zameral na veľmi
vysokú úroveň definovania výskumných
tém, konkrétne na samotný program
Horizont 2020. Bol schopný pracovať
s občanmi a dotknutými stranami v 30
európskych krajinách a zároveň v úzkej
spolupráci s príjemcom jeho budúcich
výsledkov – s Európskou komisiou.
Vo svojej záverečnej fáze sa projekt
snažil aj zhodnotiť, aký dopad malo jeho
23 vzorových výziev na výzvy vyhlásené
v rámci programu Horizont 2020.
Dopady toho, či nami definovaný cieľ/
misia má význam pre čo možno najväčšie množstvo aktérov, je ale asi lepšie
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merať opätovným angažovaním občanov a dotknutých strán, ktoré s odstupom relevantného času posúdia, či
došlo k posunu v tej konkrétnej oblasti.
Hodnotenie vykonávané na základe
vybraných parametrov môže byť síce
jednoduché, ale zároveň veľmi náchylné
na deformácie určitým smerom (silo
effect). Akási permanentná participácia
vo všetkých fázach procesu výskumu
a vývoja (definovanie cieľov, monitorovanie priebehu a zhodnotenie
dopadu) je na druhej strane zárukou čo
možno najväčšieho zhodnotenia jeho
potenciálu. ▪
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Verejná politika je preceňovaná
Rozhovor s Maciejom Kisilowskim, autorom knihy Administratégia
Tomáš Michalek, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

S Maciejom Kisilowskim sme sa stretli po seminári k jeho knihe Administratégia,
v ktorej veľmi jedinečne pristupuje k problémom štátnej správy v strednej Európe.
Jeho niekedy až kontroverzný postoj je zrejmý hneď z jeho prvej vety, ktorou
búra existujúce dogmy. Ale nikoho nenecháva na pochybách, že je skutočným
odborníkom vo svojej oblasti. Jeho prístup je pritom veľmi jednoduchý a v podstate
odráža aj to, čo prezentuje a vyučuje. Na prvom mieste by mala byť vždy autentická
stratégia. Všetko ostatné sa odvíja od nej.
Čo je hlavným odkazom Vašej práce?
Verejná politika je preceňovaná – to
je hlavný odkaz toho, čo robím. To neznamená, že nie je dôležitá. Problémom je, ak sa stane verejná politika vašim jediným nástrojom. Politický vývoj
v mnohých krajinách paradoxne dokazuje, že schopnosť implementovať verejnú politiku klesá, ak sa zameriate
iba na verejnú politiku. Koncepčne
je na vyššej úrovni stratégia, ktorá by
mala integrovať verejnú politiku ako
svoj nástroj. Ekvivalent možno vidieť
v koncepte big data – novom skvelom
prístupe k analýze údajov. Ak máte
big data, ale nemáte stratégiu, nemáte
vlastne vôbec nič.
Ste príkladom absolventa najlepších
univerzít – Yale a Princeton, vrátili ste
sa však do strednej Európy a v súčasnosti vyučujete na Stredoeurópskej
univerzite v Budapešti. Čo by sme mali,
podľa Vás, urobiť, aby sme v krajinách
V4 mali vynikajúcich štátnych zamestnancov a manažérov?
Absolventi univerzít na Západe sú
vedení k tomu, aby ich práca mala
nejaký dopad. Neučia sa, ako si dlho
udržať stabilné zamestnanie. Ak máte
jasnú strategickú predstavu o tom, čo
chcete robiť – vo vašej vláde, vo vašej
krajine, vo vašom meste – môžete
skutočne prilákať veľa týchto ľudí.
Je však dôležité, aby táto strategická

myšlienka zodpovedala hodnotám ľudí.
Napríklad v Maďarsku existuje časť na
Západe vzdelaných ľudí, ktorí sú veľmi
nadšení zo súčasnej vlády a jej neliberálnej politiky. V Poľsku, na druhej
strane, ľudia vzdelaní na Západe inklinujú k prozápadnej elite, čo znamená,
že je pre poľskú vládu oveľa ťažšie ich
prilákať. Takže musíte ponúknuť atraktívne hodnoty a fascinujúci projekt.
Zdôrazňujete, že motivácia, očakávania a hodnotenie zamestnanca je veľmi
dôležitou súčasťou práce v štátnej
správe. Mnoho mladých ľudí, ktorí
študovali v zahraničí a prišli späť
na Slovensko pracovať vo verejnom
sektore, však tvrdí, že ich práci chýba
práve motivácia a tvorivosť. Je to problém nekompetentných manažéroch
a vedenia?
Účelom štátnej správy je prinášať občanom hodnotu. Jej účelom nie je prilákať
na Západe vzdelaných Slovákov. Ak
takíto ľudia môžu priniesť občanovi
hodnotu, tak ich treba prilákať prostredníctvom dobrej stratégie. Myslím
si však, že celý tento príbeh o tom, ako
treba prilákať na Západe vzdelaných
ľudí, je zavádzajúci, pretože oni nie sú
cieľom. Cieľom je, aby táto krajina bola
príťažlivá, či už je to kvôli digitálnemu
štátu ako v Estónsku, alebo kvôli neliberálnej demokracii ako v Maďarsku.
Musíte nájsť tých správnych ľudí, ale
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nemali by ste byť pri tom ovplyvnení
žiadnymi dogmami. Nemôžete vymýšľať stratégiu za účelom pritiahnutia
zahraničných Slovákov, rovnako ako
by Poliaci nemali vymýšľať stratégiu
pre budúcnosť uhlia v krajine. Všetko
záleží na vašej stratégii. Západné
vzdelanie neprináša konkurenčnú
výhodu v každej stratégii. Ak vaša
stratégia závisí oveľa viac na miestnych
vedomostiach a kontaktoch, potom by
na Západe vzdelaní Slováci mali zostať
na Západe.
Myslíte si, že by bolo užitočné vyžadovať od štátnych zamestnancov, aby
mali pracovné skúsenosti zo súkromného sektora? Pomohlo by to štátnej
správe?
Opäť to závisí od toho, čo je vaším
cieľom. Všetko musí byť v súlade
s vašou stratégiou. Príliš často sa
pozeráme na problémy verejného
sektora skrze dogmy – pretože to
znie správne, pretože to je tak na
Západe a pod. Úspešné organizácie
v akomkoľvek sektore investujú svoju
pozornosť, úsilie a financie do aktivít,
ktoré sú v súlade so strategickými
cieľmi. Napríklad Írsko malo stratégiu
stať sa sídlom amerických firiem, preto
navrhli svoj vzdelávací systém tak, aby
nevytváral špičkový výskum, ale aby
produkoval vzdelaných programátorov,
ľudí v marketingu atď. V našej východoeurópskej mentalite som už počul, že
by sme mali „nasledovať írsky model.“
Zabudnite na to! Slovensko si musí
nájsť svoje vlastné miesto pod slnkom!
Slovensko nie je Írsko, ani Estónsko,
Fínsko, Izrael či Singapur.
Myslíte si, že je možné definovať
takúto víziu prostredníctvom občianskej participácie?
Nie, nemyslím si to. Občianska participácia má zmysel, len ak už máte definovanú víziu, ktorá získala podporu vo
voľbách a vy potrebujete nejakú spätnú
väzbu. Podobne ako v podnikateľskom
prostredí treba vytvoriť minimálne
životaschopný produkt a dostať ho čo
najskôr na trh, aby ste získali spätnú
väzbu a zlepšili ho. Žiadna z krajín,
o ktorých som sa zmienil, by neprišla
so svojim jedinečným nápadom, keby
ho mal vymyslieť občiansky výbor.
Predstavte si, že by chcel Klaus Iohannis zorganizovať občiansky výbor, aby
rozhodol o stratégii pre mesto Sibiu.

„Vo verejnom
sektore nie
je možné
motivovať
zamestnancov
finančne.
Jedinou
možnou
motiváciou
je presvedčiť
ľudí, že
robia niečo
zmysluplné
a jedinečné.
A to nie
je možné
dosiahnuť
tým, že budete
niekoho
kopírovať.“
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Nikdy by nebol prišiel s tou bláznivou
myšlienkou urobiť z neho nemecké
mesto v Rumunsku. Tieto veci sa nestávajú. Jedno americké porekadlo hovorí,
že „ťava je kôň navrhnutý výborom“.
Vaša konkurenčná výhoda nemôže
vyzerať ako ťava.
Spomenuli ste, že by sme sa nemali
pokúšať napodobňovať napr. Estónsko.
Slovenskí občania by však ocenili, keby
to, čo funguje v Estónsku, fungovalo
aj na Slovensku. V tomto ohľade by
to nebolo veľmi inovatívne, ale pre
samotných občanov by to bola istým
druhom výhoda, nemyslíte?
Na to mám dve odpovede. Po prvé, občania by boli spokojní s množstvom
vecí, ktoré by sa zlepšili, pretože v našich krajinách je toho veľa, čo treba
zlepšiť. Po druhé, aby sa to stalo, musí
to byť autentické. To nebolo tak, že nejaký parlamentný výbor v Estónsku
rozhodol, že budú digitálnym štátom.
A že zo zákona vyplynulo, že každý
štátny úradník sa musí snažiť o digitálny štát. Nie, to bolo autentické hnutie. Na mnoho ľudí to naozaj zapôsobilo. Veľkou vecou bolo aj to, že to bol
prvý taký pokus vôbec. Vo verejnom
sektore nie je možné motivovať zamestnancov finančne. Jedinou možnou
motiváciou je presvedčiť ľudí, že robia
niečo zmysluplné a jedinečné. A to nie
je možné dosiahnuť tým, že budete niekoho kopírovať. Samozrejme to môže
mať prvky už existujúcich vecí. Apple
tiež nevymyslel všetko. Ani Estónsko
nebolo prvou krajinou, ktorá sa snažila
zaviesť digitálny štát. Bola to krajina,
ktorej prezident Toomas Ilves si uvedomil, že sú dostatočne malí na to, aby
to mohlo dobre fungovať. A vzhľadom
na minulosť sa chceli vymedziť voči
Slovanom tak, že ukážu severského
ducha.
Povedali ste, že zmena často závisí od
jednej osoby. Ale čo, ak na Slovensku
nie je taká osoba?
Nezáleží to nevyhnutne na jednej osobe.
Niekto musí prísť s tou myšlienkou,
ale ide práve o tú myšlienku, nie o to,
kto s ňou príde. Toomas Ilves je teraz
v Stanforde, ale v Estónsku stále
budujú digitálny štát. Nejde o silného
vodcu. Ide o silný nápad. Je veľmi dôležité, ako vychovávať ľudí, ktorí sa môžu
stať týmito katalyzátormi.

pokračovanie na str. 18 ►►
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Som presvedčený o tom, že silný
vodca je preceňovaný koncept. Je to
o stratégii, správnej kombinácii cieľov
a súvisiacich krokov. To je príbeh, ktorý
formuje identitu. A nemusí to hneď
prebiehať na národnej úrovni. Klaus
Iohannis začal v meste Sibiu. V našom
regióne je veľa takých miest, kde majú
dobré nápady. Teraz pracujem na
prípade v poľskom meste Lodž, ktoré
pripravuje najväčšiu revitalizáciu
mestského priestoru v Európe na 100
hektároch plochy. Je to veľmi elegantný
strategický nápad. Lodž je vzdialené
asi 1 hodinu a 20 minút cesty vlakom
od Varšavy, preto chce tamojšie firmy
pritiahnuť viacúčelovou zónou okolo
železničnej stanice s priamou linkou
do Varšavy. V rámci jedného kilometra
štvorcového chce poskytnúť až 80 000
ľuďom kancelárie a miesta na oddych.
A keď bude treba ísť do Varšavy, stanica
s priamou linkou bude len niekoľko
100 metrov od ktoréhokoľvek miesta.
Bude to fungovať? To uvidíme. Ale
je to aspoň vízia. A existuje jasná
stratégia. A tiež politická vôľa, ktorá
umožnila, že starostka získala podporu
u predsedu vlády na tento ambiciózny,
ale realistický projekt. Vždy hovorím,
že stratégia musí byť možná, ale nie je
pravdepodobná. To je dobrá stratégia.
Na dnešnom seminári bola aj skupina
mladých a motivovaných štátnych
zamestnancov, ktorí nedávno vytvorili „Klub úradníkov dobrej vôle".
Ich cieľom je zmeniť štátnu správu
k lepšiemu. Akú radu by ste im dali?
Samozrejme, okrem toho, aby si prečítali Vašu knihu Administratégia?
Odlíšte sa v niečom. Staňte sa známi
pre niečo, čo je vaša myšlienka, vaša
kompetencia, vaša jedinečná výhoda.
Neverte tomu, že najlepším spôsobom
ako napredovať je nevynikať. Strávil
som päť rokov skúmaním organizácií
štátnej správy v strednej Európe.
Študoval som a radil už aspoň stovke
organizácií. Keď vidím niekoho, kto
napreduje a nenecháva sa strhnúť
politickým prúdom (čo je veľmi nebezpečné), kto si buduje vlastnú kariéru
a v prípade potreby môže opustiť
verejný sektor, vždy je to niekto, kto je
pre niečo známy. V jednej vete môže
povedať, v čom je dobrý. To je moja
rada týmto mladým ľuďom. ▪

ČÍTAli SME, ViDEli SME

geografických profiloch patrí medzi
dominantné faktory to, čo ľudia
môžu a nemôžu urobiť. Aké sú to
zákony? Začnime s nimi v krajine,
kde je moc ťažké ubrániť a preto sa
to jej vodcovia celé stáročia snažili
vynahrádzať tlakom na vonkajšie
hranice. Je to krajina, ktorá nemá
na západe žiadne pohoria: Rusko.
Týmto spôsobom nám autor v 10-tich
kapitolách ukazuje, ako geografické
pomery ovplyvnili vývoj celého
ľudstva. Odpovedá napr. na otázky,
prečo je Putin posadnutý Krymom,
prečo boli USA predurčené stať sa
svetovou veľmocou, alebo čo stojí za
čínskou expanziou. ▪
Tim Marshall: V zajatí geografie
ODPORÚČA ToMáš MaLec
Táto kniha v dobe, kedy si krajiny
strednej a východnej Európy opäť
vyberajú svoj smer medzi východom
a západom, je viac ako aktuálna.
Tim Marshall je britský odborník
na medzinárodnú politiku a v tejto
knihe hovorí o tom, ako nás, naše
krajiny a najmä medzinárodnú politiku formovala geografia jednotlivých štátov. Ako je v knihe napísané
úvodom: Vladimír Putin tvrdí, že
je veriaci človek a veľký prívrženec
ruskej pravoslávnej cirkvi. Ak je
to tak, možno sa každý večer pred
spaním modlí a pýta boha: „Prečo si
nestvoril na Ukrajine nejaké hory?“
Lebo keby boh na Ukrajine stvoril
nejaké hory, potom by rozľahlé pláne
Východoeurópskej nížiny neboli
takým lákadlom pre opakované
útoky proti Rusku. V tomto zmysle
Putin nemá na výber: musí sa aspoň
pokúsiť o kontrolu nížiny zo západu.
A tak je to so všetkými národmi,
veľkými či malými. Geografický profil
krajiny uväzňuje ich lídrov, dáva
im malý výber a menej priestoru na
manévrovanie, než by ste si mysleli.
To platilo pre Atény, Peržanov, Babylončanov i pred nimi, platilo to pre
každého vodcu, ktorý hľadal vyvýšené miesto, z ktorého by ochránil
svoj kmeň. Celkovo vzaté, neexistuje
jeden geografický faktor, ktorý by
bol dôležitejší než ostatné. Pohoria
nie sú dôležitejšie ako púšte, rieky
nemajú väčší význam ako džungle.
V rôznych častiach planéty, v rôznych

Julien Le Grand:
The Other Invisible Hand
ODPORÚČA PaTrIk PaVLoVSký
Julien le Grand je zaujímavým
príkladom toho, ako vie akadémia
výrazne pomôcť správe verejných
statkov a služieb. Okrem profesúry
na london School of Economics bol
totižto le Grand jeden z hlavných
architektov predstavenia tzv. kvázi-trhu do britských verejných služieb.
Svoje názory na to, ako nastaviť
verejné služby tak, aby prinášali
kvalitu, vám Julien le Grand predstavuje vo svojej knihe The Other
invisible Hand.
Autor čitateľom veľmi jednoducho
a zrozumiteľne sprostredkováva
zaujímavý pohľad na základné
aspekty doručovania kvality vo

verejných službách. Kniha vás
zoznámi a prevedie hneď niekoľkými
modelmi, nezaobíde sa ani bez ich
kritického zhodnotenia, či praktickej
demonštrácie hlavných autorových
argumentov. Podľa le Granda je pre
kvalitné verejné služby potrebné pri
ich nastavovaní mať nielen želanú
kvalitu, ale aj spôsob, ktorý k nej
vedie. Manažérska efektívnosť,
schopnosť vnímať aktuálne potreby
a preferencie používateľov verejných
služieb, jasne stanovená zodpovednosť za financie a za sprostredkovávanie služieb sú podľa le Granda
rozumné kritériá, podľa ktorých
možno hodnotiť kvalitu verejných
služieb. Architekti týchto služieb
by sa navyše nemali báť častokrát
umelo udržiavaného monopolu na
služby. Aspoň čiastočné otvorenie
trhu sa javí byť veľmi účinným spôsobom, ako zvyšovať kvalitu služieb.
Ľudom je umožnené vybrať si a súťaž
tlačí poskytovateľov k lepším výkonom. Štát by podľa le Granda mal
hrať rolu neviditeľnej ruky, ktorá by
mala trh s verejnými službami maximálne regulovať a teda usmerňovať,
no nie monopolisticky škrtiť.
Kniha ako taká poskytuje skvelé
rady pre administrátorov verejných
služieb, ktorí by chceli vylepšiť ich
kvalitu. Prístupnosť jazyka, ktorým
je kniha písaná ju zároveň robí výživnou potravou pre zvedavú verejnosť,
ktorá by chcela vedieť viac o rôznych
možnostiach nastavenia služieb
v rukách štátu. ▪

Máte aj Vy tip na
zaujímavú knihu
alebo seriál? Napíšte
nám a my ho radi
uverejníme.
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Babylon Berlin

Evan Davis: Post-Truth – Why We
Have Reached Peak Bullshit and
What We Can Do About It?

Black Mirror

ODPORÚČA eMÍLIa S. bebLaVá

ODPORÚČA MaTúš SLoboda

ODPORÚČA PaTrIk PaVLoVSký

Babylon Berlín je nemecký seriál,
ktorý sa odohráva v Nemecku v roku
1929, počas Weimarskej republiky.
Na pozadí práce konkrétnych policajtov (a ich osobných príbehov)
ukazuje život a pnutia v Nemecku
po prvej svetovej vojne. Okrem
života chudobnej časti obyvateľstva
ukazuje aj život elít a ťažké dilemy,
ktoré riešia policajti pri ochrane
krajiny. Autori nás uvedú do politicky pomerne nestabilného prostredia, kde je ohrozená samotná
demokracia. Zaujme aj pohľadom
do vizuálnej kultúry daného obdobia,
módy, nových myšlienok či foriem
zábavy. Veľmi odporúčam! ▪

Evan Davis, novinár britského BBC,
sa dlhodobo venuje analýze toho,
čo politici verejne hovoria. Po referende o brexite a zvolení Donalda
Trumpa za amerického prezidenta
sa už každé voľby skloňuje termín
post-pravdivá doba a že na faktoch
už v skutočnosti nezáleží. Vyhráva
predsa ten, kto kričí najhlasnejšie, najkrajšie vyzerá a dokáže
presvedčivo klamať. Davisova
kniha je sondou do takzvaného bullshitu vo verejnom priestore. Kým
v niektorých prípadoch je neškodný,
v mnohých prípadoch môže mať
veľkú moc, predovšetkým, ak je
cieľom nositeľa nepravdy zavádzať
verejnosť. Výborný pohľad na post-pravdivú dobu z pohľadu mediálneho biznisu, behaviorálnych vied,
ekonómie a psychológie. Odporúčam pre všetkých, ktorí chcú pochopiť, prečo a hlavne ako sa šíri bullshit
a kedy je len neškodnou vatou a kedy
naopak nebezpečnou zbraňou. ▪

Britský seriál Black Mirror sa
už v štyroch sériách fantasticky
pohráva s témou vplyvu technológií
na osobný, spoločenský či politický
život. Jeho konceptom je čo najrealistickejšie vyobraziť to, ako by mohli
technológie už o pár rokov vyzerať a zároveň ako by to ovplyvnilo
naše životy. Prirodzenosť s akou sa
s týmto konceptom seriál hrá zaujme
i najnáročnejšieho diváka. Black
Mirror je spoločensko-politické
neštandardné sci-fi, ktoré akoby sa
odohrávalo už teraz. Seriál je možné
sledovať na platforme Netflix. ▪
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